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 สมหวัง  ว่องไวไพศาล   :   การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21   
อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์  :  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ , ผศ.ว่าท่ีพันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร. และ
ผศ.ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์. 510 หน้า. 
 

 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปริมาณ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษที่ 21 และ 2) ผลยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 
21  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร จ านวน  50 เขต กลุ่มตัวอย่าง 
ก าหนดขึ้นโดยใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน ได้จ านวน 48 เขต โดยมีผู้ให้ข้อมูล 
แบ่งออกเป็น  3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี  1 ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการเขต ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มท่ี  2 
ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์เขต ครูท่ีท าหน้าท่ีวิชาการ  กลุ่มท่ี  3 ฝ่ายสนับสนุน ได้แก่ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในส านักงานเขต รวมผู้ให้ข้อมูลจากส านักงาน
เขตๆ ละ จ านวน  6 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ินจ านวน 288 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็น  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ความถ่ี  ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลข
คณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
 ผลการวิจัย พบว่า 

1. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย      
3 องค์ประกอบหลัก  4  องค์ประกอบย่อย คือ 1) โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย   
1.1  การบริหารจัดการโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 และ 1.2 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ,  2) สมรรถนะส าหรับผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21  ประกอบด้วย 2.1  คุณสมบัติ
ส าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 และ  2.2  ทักษะการบริหารของผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21  และ 3) การ
ควบคุมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

2. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นพหุองค์ประกอบ และมีความ
เหมาะสม  มีความเป็นไปได้ มีประโยชน์และถูกต้องครอบคลุมสอดคล้องกับทฤษฎี หลักการและแนวคิด
ตามกรอบการวิจัย 
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 This study was conducted by descriptive research, from qualitative method and 
quantitative method. The purposes of this study were  :  1) to investigate the components 
of school administration under the Bangkok Metropolitan in the 21st century , and               
2) to confirm the component of school administration under the Bangkok Metropolitan in 
the 21st century. The population of the study were 50 district offices in Bangkok 
Metropolitan. The samples were 48 district offices  which  determined by Krejcie and 
Morgan table.  The respondents were divided into 3 groups ; 1) administration group 
composed of district director and school directer , 2) operation group composed of 
supervisor and academic teacher and 3) support group composed of chairman of school 
board and head of district education. The respondents  from each district. There were       
6 respondens from each district , total  288 respondens. The research instruments were 
interview form and oppinionnaire. The statistics used to analyze the data were frequency 
, percentage  arithmetic mean , standard deviation and exploratory factor analysis. 
 The findings were found as following : 

1.There were 3 components and 4 sub – components  of school administration 
under Bangkok Metropolitan in the 21st century. ; 1) Learning organization in school in 21st 
century , include : 1.1) School administration in 21st century. 1.2) Skill for student in 21st 
century. 2) Competencies of administrator in 21st century  include : 2.1) Qualification of 
Administrator  in  21st century , 2.2) 21st century Skill of administrator, and 3) Educational 
quality control for  21st century. 

2.The component of school administration under Bangkok Metropolitan in the 21st 
century were multiple component and appropriated , possible , advertage and accurate 
based on the theories , principles and concepts of the research framework. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้นครอบคลุมเวลาตั้งแต่ ปี ค.ศ.2001 – 
2100 หรือ ปี พ.ศ. 2544 – 2643  โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน  องค์ความรู้เกิด
การเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ระบบสารสนเทศขยายตัวแบบระเบิด มนุษย์ได้รับกระแสใหม่ๆอย่างรอบทิศทาง 
ในขณะที่วัสดุและอุปกรณ์มีการวิวัฒนาการอย่างมากล้น  จิตวิญญาณจาง  นอกจากนี้โลกยังสามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้ทั้งหมดในรูปแบบของเครือข่าย มนุษย์มีการเปลี่ยนวิถีของการด าเนินชีวิต  งานเปลี่ยน  
ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งความสุดโต่ง (Age  of  Extramity)1  เป็นยุคแห่งแกนอ านาจประชาชน เป็น
ยุคแห่งศตวรรษเอเชีย ทั้งนี้ ยุคที่ผ่านมาเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาการ  พลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงจากการก้าวผ่านจากศตวรรษที่ 20 สู่ศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ได้ 3  
ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 กระแสการเปลี่ยนแปลงจาก American  Century สู่ Asian  Century  ประเด็น
ที่ 2  กระแสการเปลี่ยนแปลงจากยุคความมั่งคั่งสู่ยุคแห่งความสุดโต่ง ทั้งธรรมชาติ การเมืองและธุรกิจ  
ประเด็นที่ 3  กระแสการเริ่มเปลี่ยนแกนอ านาจจากภาครัฐและเอกชนสู่ประชาชน (Citizen Centric  
Governance)  หรือประชาภิบาล 2 

 ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  21 กับความเชื่อ มโยงมาสู่ภาคการศึกษา 
(Education) ว่าต่อไป ผู้บริหารการศึกษาจะถูกคาดหวังจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสูงมาก จากนี้จะพบกับ
ความไม่แน่นอน การบริหารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  การบริหารภายใต้ความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม  มนุษย์ในยุคนี้ต้องเผชิญกับความขัดแย้งในตนเอง เพราะโลกปัจจุบันมีความอิสระมากขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยังต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มนุษย์จะสับสนว่าควรจะท าเพ่ือตนเองหรือค า นึงถึง
ส่วนรวมก่อน จะมีวิธีจัดการอย่างไรให้มนุษย์มีความสามารถในการสร้างความสมดุลทางความคิด ระหว่าง
สองสิ่งนี้ ความแตกต่างระหว่างฐานคติด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 20  และ  21  มีความแตกต่างกัน         
โดยสังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21  จะต้องมีลักษณะของการพ่ึงพาของความรู้ของมนุษย์มากกว่าใน

                                                           
1  วิจารณ์  พานิช , การศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับศตวรรษที่ 21. (เอกสารประกอบการบรรยายใน

ก าหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท.) ประจ าปี 2554 “ เรื่องการศึกษามุ่งผลลัพธ์ : ก้าวสู่บัณฑิตคุณภาพในศตวรรษ : 
2554) , 5 

2  สุวิทย์  เมษิณทรีย์ , ถึงเวลาปฏิวัติการสอน ความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21 (สรุปการเสวนา
หัวข้อ “โลกเปลี่ยน ... การบริหารจัดการที่ท้าทายของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา” ในงาน EDUCA 
2012.ประชาชาติธุรกิจ : 2555) , 3 
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อดีต  มนุษย์จะถูกมองว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า3 จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ส่วนลักษณะงานจากเดิมที่
ต่างคนต่างท าถูกน ามาบูรณาการมากขึ้น เพราะจ าเป็นต้องอาศัยความรู้และทักษะหลายๆอย่าง เป้าหมาย
ขององค์การเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นผู้ถือหุ้น (Shareholder)  ได้ขยายไปกลุ่มต่างๆมากขึ้น รวมทั้งประชาชน 
(Stakeholder)  ซึ่งความแตกต่างของแนวคิดและฐานคติในยุคศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้  คน (People) 
เป็นสินทรัพย์ที่ควรค่าการรักษาและพัฒนา   งาน (Work) เป็นแบบประสานความร่วมมือ อาศัยความรู้เป็น
ฐานเป็นงานโครงการ  เทคโนโลยี (Technology)  มีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับระบบสังคมเพ่ือให้เกิด
การท างานบนฐานความรู้  ภาวะผู้น า (Leadership)  อยู่ในทุกระดับขององค์กร เป้าหมายขององค์การ 
(Goals) มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร 

ตั้งแต่อดีตได้มีการออกแบบโครงสร้างขององค์กร หลักการบริหารภายในองค์กรไว้มากมาย แต่เมื่อ
สภาวการณ์สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลให้รูปแบบของการบริหารองค์กรบางหลักการ      
บางทฤษฏี อาจไม่มีประโยชน์ หรือไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง จากอดีตที่พยายามที่จะ
ค้นหาวิธีการ หลักการที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว หรือโครงสร้างขององค์กรที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวได้
เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ในการจัดโครงสร้างขององค์กรนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ     
และจ าเป็นต้องศึกษาจุดอ่อน หรือข้อจ ากัดขององค์กร ว่างานประเภทใดเหมาะสมมากที่สุด หรือน้อยที่สุด 
เพราะถ้าองค์กรมีโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์กรแล้ว  เท่ากับเป็นการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กรไว้อย่างชัดเจน และมีการบริหารงานที่ถูกต้องตามสถานการณ์
ภายในองค์กร 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  จากพลวัตการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และทุกๆ ระดับ เพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่โลกใน
ศตวรรษที่ 21  เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ในความจริงของสังคมใหม่ที่มีปัญหาท้าทายที่ส าคัญส าหรับ
องค์กร  ผู้บริหารหรือแม้กระทั่งคนท างานทุกๆ คน  ความมุ่งหวังของ ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ (Peter  F. 
Drucker)  ก็คือ ต้องการให้เราใคร่ครวญว่า ความรู้ ความสามารถท่ีทุกคนมีอยู่ จะสามารถจัดการกับปัญหา
ที่ท้าทายที่ปรากฏและจะเป็นโอกาสให้กับองค์กรและตัวเราเอง โดยเน้นหนักในเรื่องของการปฏิบัติโดยแท้ 
ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องอาศัยทั้งข่าวสารในเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 
 ผู้น าในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ 
เพราะเราสามารถท าได้เพียงก้าวไปข้างหน้า เพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง
เอาชนะกระแสต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  ปัจจุบันต้องยอมรับกันว่า  การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แต่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ การเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมไป    

                                                           
3  นิสดารก์  เวชยานนท์ , มิติใหม่ในการบริหารทุนมนุษย์  (กรุงเทพฯ : บริษัท กราฟฟิก ซิสเต็มส์ 

จ ากัด , 2551) , 12. 
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เสียแล้วและที่ส าคัญ คือ การท างานภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงนั้น  ต้องการความทุ่มเทอย่างมาก
ทั้งก าลังกายและก าลังใจ แต่ถ้าองค์กรไม่ได้มองเห็นว่า  คนมีภาระหน้าที่ที่ต้องน าการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรแล้ว  เชื่อว่าองค์นั้นๆ จะไม่สามารถอยู่รอดได้จะต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change  Leader) 
ดังนั้น ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 จะมีสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร ว่า ผู้บริหารจะสามารถน าพา
องค์กรของตนในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
เป็นโอกาส น าค้นหาวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิผลทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งสิ่งที่ต้องการ คือ 1) นโยบายการสร้างอนาคต  2) วิธีการ
อย่างเป็นระบบในการมองหา และคาดเดาถึงการเปลี่ยนแปลง  3) วิธีที่ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคยกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร  4) นโยบายในการสร้างสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับ
ความต่อเนื่องปัจจัยทั้ง 4 ประการข้างต้นนี้จะเป็นคุณสมบัติของผู้น าการเปลี่ยนแปลง4 
 โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารที่สามารถปรับองค์กรให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผนวกกับการมีความสามารถในการใช้ความรู้ความช านาญหลักของตนและ
องค์กรอันเปรียบเสมือนปัจจัยการผลิตหลักขององค์กรในการสร้างผลการด าเนินงานที่มีความได้เปรียบใน
เชิงการแข่งขัน (Competitive  Advantage)  ทั้งนี้ ผู้บริหารจ าเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนที่เหตุการณ์
ต่างๆจะมาถึง นั่นคือ ถ้าจะกล่าวถึงวิทยาการข่าวสาร หรือ Information  Technology แล้ว  ผู้บริหาร
และองค์กรในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนความสนใจจากที่เคยให้กับ T–Technology ไปสู่การให้
ความส าคัญกับ  I–Information  มากขึ้น การสร้างคลังข่าวสารของตนเองจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งนักบริหารใน
ศตวรรษท่ี 21 จะค่อนข้างโชคดีตรงที่ข่าวสารข้อมูลส่วนใหญ่มักถูกรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบแล้ว ข่าวสาร
บางอย่างเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้วในสภาพแวดล้อมบางอย่าง 

นโยบายสุดท้ายส าหรับผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ การวางนโยบายเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ ของ
องค์กรอย่างมีระบบ หรือเป็นนโยบายเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงอย่างมีระบบ กลับเป็น
นโยบายที่สามารถสร้างประสิทธิภาพได้ดีส าหรับองค์กร ถ้าหากปราศจากนโยบายเหล่านี้องค์กรก็ไม่
สามารถถึงความคาดหวัง ที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส าเร็จจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แต่
การจะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส าเร็จได้นั้น  องค์กรต้องมีนโยบายที่เรียกว่า การสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ รูปแบบของการบริหารจัดการภายในองค์กรนั่นเอง     
หากเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบขององค์กรที่จะมีบทบาทความส าคัญมากขึ้นในศตวรรษที่ 21  เมื่อกล่าวถึงการ
บริหารสถานศึกษา ก็จะมีองค์ประกอบส าคัญๆที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา อันจะประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน รวมไปถึงรูปแบบและแนวทางบริห ารสถานศึกษา 

                                                           
4 อ้างในถึง สาคร สุขศรีวงศ์ , การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร , พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : 

บริษัท จี. พี.ไซเบอร์พรินทร์ จ ากัด , 2553) , 25. 
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องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยอมต้องมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของโลกในศตวรรษ
ที่ 21   

 
ปัญหาของการวิจัย 
 ระบบการบริหารการศึกษาในปัจจุบัน เกิดจากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในหมวดที่ 5  ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษาในส่วนการ
บริหารและจัดการศึกษาของรัฐ ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจการศึกษาโดนตรงนั้น โดยมีสาระส าคัญ คือ การ
บริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชาติ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับสถานศึกษา เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจลงไปสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษามากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้ 
ระดับชาติ  ให้มีกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ประกอบด้วยด้วยหน่วยงานหลัก 4 องค์กร คือ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  การบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาต่ ากว่าปริญญาให้จัดการศึกษาโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
คณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการแบ่ง
ส่วนราชการภายในออกเป็นกลุ่มตามงานที่ปฏิบัติในลักษณะก ากับดูแล ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  หน่วยตรวจสอบภายใน มีขอบเขตภารกิจ
เกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และงานตรวจสอบการด าเนินงานต่างๆ  ระดับสถานศึกษา ให้แต่
ละสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและสถานศึกษาอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา  มีคณะกรรมการสถานศึกษาท า
หน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจกรสถานศึกษา และจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา กระทรวง
กระจายอ านาจทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  
 ปัญหาการบริหารการศึกษาโดยภาพรวม ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในเรื่องของการกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา     
ยังเป็นการรวมอ านาจ มีความล่าช้าในการอนุมัติ ขาดความอิสระ ไม่ตอบสนองชุมชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
เหมาะสม สิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากร  การจัดสรรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง  
สถานศึกษาไม่อาจสรรหาบุคลากรได้ตามต้องการ เนื่องจากระเบียบการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง การขาด
เอกภาพในการบริหารจัดการ  ความเป็นอิสระของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานต่างบริหารและขยายงาน     
ในแนวตั้งจนไม่สามารถประสานและก ากับการศึกษาในแนวราบให้มีเอกภาพ เกิดผลเป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายที่พึงประสงค์ได้อย่างเต็มที่ 
 กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ ก าหนดโครงสร้างการ
บริหารกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม มีฐานะที่เป็นนิติบุคคล มีการบัญญัติกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับหลายๆฉบับที่มีลักษณะเฉพาะ บังคับใช้ในเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น มีการจัด
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โครงสร้างของหน่วยงานตามแบบเฉพาะ การแบ่งพ้ืนที่การปกครองของกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งออกเป็น 
50 เขต5 จัดเป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ เพ่ือสะดวกต่อการบริหารและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม การแบ่งเขตการปกครองดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ต่อการปกครองนั้น ยังไม่สามารถ
ครอบคลุมไปถึงการบริหารการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 แนวโน้มของการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร จากการประชุมสัมมนานักวิชาการ  
ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอแนวทางในการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 เขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยยึดแนวทางในการแบ่งเขตพ้ืนที่ตามสภาพทางกายภาพ 50 เขต 6 กลุ่ม เป็นหลัก จากเหตุ
ของการแบ่งเขตพ้ืนการการศึกษาใหม่นี้ กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการบริหาร
การศึกษาในพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับเขตพ้ืนที่การศึกษาใหม่ เน้นการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แบะที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) 
2545 มาตรา 39  จะเห็นได้ว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหาร
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักการศึกษา และกรุงเทพมหานคร ตามล าดับ ย่อมได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากเหตุผลดังที่กล่าวมา 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
ทราบองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนในอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้                
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  
2. เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน

ศตวรรษท่ี 21  
 

ข้อค าถามของการวิจัย 
1.  องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในศตวรรษที่  21              

มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
2. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ควรเป็น

อย่างไร 
                                                           

5 บทความเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร  รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร , (ศูนย์ข้อมูล
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เ มื่ อ วั น ที่  3 0  มี น า ค ม   2 5 5 8 )   เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก  
http://203.155.220.230/m.info/bma_k/knw5.html 
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3. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ได้รับการ
ยืนยัน จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง  7 ท่าน 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 เป็นพหุ
องค์ประกอบ 

2. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 และมีความ
เหมาะสม  มีความเป็นไปได้ มีประโยชน์และถูกต้องครอบคลุมสอดคล้องกับทฤษฎี หลักการและแนวคิด
ตามกรอบการวิจัย 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง “การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21” ผู้วิจัยได้
บูรณาการจากแนวคิด หลักการ ทฤษฏี  พระราชบัญญัติการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
น ามาสร้างเป็นกรอบความคิด (Conceptual  Framework)  

ดังนั้น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้
ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
อนาคตต่อไปได้ แนวคิด เรื่องการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวคิดที่เกิด
จากการผสมผสาน ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ กับการบริหารในอนาคต เพ่ือให้ได้
ภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังนี้ 
 แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการส าหรับอนาคต ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่
เป็นพ้ืนฐานและมีความสัมพันธ์การอย่างต่อเนื่อง โดยน าแนวคิด/ทฤษฎีของ แฟรงค์ บี และ ลิเลี่ยน เอ็ม. 
กิลเบร็ทท์ (Frank B. & Lillian M. Glibret) ที่กล่าวถึงการก าจัดความสิ้นเปลือง และความไม่มี
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยการหาวิธีการท างานที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง  (the one best way) การศึกษาที่
ส าคัญคือลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกาย (Motion Study) ผังกระบวนการท างาน (Work Flow 
Process Chart) ลักษณะการท างานของมนุษย์ การลดรอบการท างาน หรือลดระยะการท างาน การลด
ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการท างาน6   แนวคิดของ เฮนรี่  แอล.  แกนทท์  (Henry L. Gantt)                
ผู้พัฒนาการอธิบายแผนโดยใช้กราฟ (Gantt Chart) มาเป็นสื่อในการอธิบายแผน  ประกอบด้วย 1) การ

                                                           
6 ธัญญารัตน์  แสงสว่าง , ทฤษฎีการบริหารการศึกษา , เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558 , เข้าถึงได้จาก 

http://www.l3nr.org/posts/356649. 
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วางแผน  2) การจัดการ และ 3) การควบคุมองค์การที่มีความสลับซับซ้อน7 แนวคิดของ เฟรดเดอริค  
ดับเบิลยู  เทเลอร์ (Frederick W.Taylor) ได้แก่ 1) การท างานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนา
วิธีการที่ดีที่สุด  2) ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกและการฝึกอบรมพนักงาน และมอบหมาย
ความรับผิดชอบ  3) มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  4) แบ่งงานและความ
รับผิดชอบในงานส่วนต่างๆ8    แนวคิดของ เฮนรี่  ฟาโยล (Henri Fayol)  เสนอหลักการ 14 ข้อ คือ       
1)การจัดแบ่งงาน  2) การมีอ านาจหน้าที่  3) ความมีวินัย  4) เอกภาพของสายบังคับบัญชา  5) เอกภาพใน
ทิศทาง  6) ผลประโยชน์ของหมู่คณะจะต้องอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนตน  7) มีระบบค่าตอบแทนที่
ยุติธรรม   8) ระบบการรวมศูนย์  9) สายบังคับบัญชา  10) ความเป็นระบบระเบียบ  11) ความเท่าเทียม
กัน  12) ความมั่นคงและสามัญฐานะของบุคลากร  13) การริเริ่มสร้างสรรค์  14) วิญญาณแห่งหมูคณะ9  
แนวคิดของ จอร์จ  เอลตัน มาโย (George Elton Mayo)  ศึกษาวิจัยเชิงทดลองในด้าน  1) ประสิทธิภาพ
การท างาน  2) การก าหนดคุณลักษณะของสมาชิก โดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงอ านาจของกลุ่ม               
3)แรงจูงใจ10 , เร็นซิส  ไลเคริท  (Rensis Likert)  เสนอทฤษฏีการบริหาร ซึ่งมี 4 ลักษณะ เรียกว่าการ
บริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบด้วย ระบบที่ 1 เผด็จการ ระบบที่ 2 เผด็จการอย่างมีศิลป์ ระบบที่ 
3 การปรึกษาหารือ ระบบที่ 4 กลุ่มที่มีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังได้น าเสนอการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังนี้    
1) ผู้บังคับบัญชารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา  2) ผู้บังคับบัญชากระตุ้นจูงใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน  3) ระบบการสื่อสารภายในองค์การมีความคล่องตัว
เป็นไปด้วยความอิสระ  4) ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีปฏิกิริยาโต้ตอบกันอย่างปิดเผยและโดย
กว้างขวางเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์การ การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆภายในองค์การ  5) การตัดสินใจ
ต่างๆกระท าโดยกลุ่มในทุกระดับขององค์การ เปิดโอกาสให้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินการ  6) การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมู่ผู้ร่วมงานให้มีการควบคุมกันเองและเน้นใน
การแก้ปัญหาเป็นหลัก  7) ผู้บังคับบัญชาเห็นความส าคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝึกอบรมเพ่ือให้
การท างานมีผลงานที่สูงสุดและส าเร็จตามเป้าหมาย11  

                                                           
7 ธัญญารัตน์  แสงสว่าง , ทฤษฎีการบริหารการศึกษา , เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558 , เข้าถึงได้จาก 

http://www.l3nr.org/posts/356649. 
8
 เรื่องเดียวกัน. 

9 ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ/ธุรกิจ, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 20  เมษายน  2558  เข้าถึงข้อมูลได้
จาก http://www.google.co.th/search? 

10 George Elton Mayo, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ  15  พฤษภาคม  2558 เข้าถึงข้อมูลได้จาก http:// 
www.google.co.th/search? 

11 ธัญญารัตน์ แสงสว่าง, ทฤษฏีการบริหารการศึกษา, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ  7  พฤษภาคม  2558  
เข้าถึงข้อมูลได้จากhttp://www.l3nr.org/posts/35664 
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แนวคิดด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต ได้แก่  ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ (Peter  Ducker)            
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1 ) การพัฒนาจัดท าเนื้อหาขององค์ความรู้  (Knowledge 
Development) 2) การพัฒนาให้เกิดระบบบริการองค์ความรู้ (Knowledge Service Provider) 3) การ
พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Dissemination) และ 4) การพัฒนาและการ
คิดค้นเป็นภูมิปัญญา และนวัตกรรมใหม่ (Knowledge Creation & Innovation)12 , แกรี่  อฮาเมล กัลป์ 
บิลล์ บรีน  (Gary Hamel with Bill Breen)  กล่าวว่า การบริหารจัดการส าหรับอนาคตว่ากระบวนบริหาร
จัดการ ได้แก่ 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  2) การจัดท างบจ่ายลงทุน  3) การบริหารโครงการ  4) การ
ว่าจ้าง และการเลื่อนขั้นต าแหน่ง  5) การฝึกอบรมและการพัฒนา  6) การสื่อสารภายในองค์กร  7) การ
บริหารจัดการความรู้  8) การทบทวนธุรกิจเป็นระยะ  9) การประเมินผลงานพนักงาน  และการให้
ค่าตอบแทน13  พัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์  กล่าวถึงการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่จะน าไปสู่การบริหารจัดการ
ส าหรับอนาคตว่า ต้องประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ค่านิยม14 

แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 ชาวด์ฮิวรี  (Chowdhury)  เขาได้ระบุคุณสมบัติ
ผู้น าไว้ 4 ประการ คือ  1) เป็นนักสื่อสารที่ดีกับผู้คน (Peoplistic  Communication) ผู้น ามีการสร้าง
บรรยากาศที่เป็นมิตร และมีการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรทุกคนได้อย่างรวดเร็ว   2) สามารถสร้างอารมณ์
และความเชื่อ (Emotion and Belief) ผู้น าท าให้บุคลากรเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์ การตัดสินใจของผู้น า และ
เชื่อในงานที่เขาท าอยู่  3) มีทักษะรอบตัว (Multi-skilled) มีความรู้หลายภาษา รู้หลายวัฒนธรรม และรู้
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งส าคัญในการบรรลุความส าเร็จ และ 4) เป็นนักคิดเรื่องใหม่ ๆ (Next mentality) 
ผู้น าระดับโลกเมื่อท าเฉลิมฉลองความส าเร็จแล้วจะมีการตั้งเป้าหมายเรื่องใหม่ทันที โดยสรุป ผู้น ายุคใหม่
เป็นผู้ที่ท างานหนัก ไม่พึงพอใจอะไรง่าย ๆ ยึดมั่นในแนวคิด มีความกระตือรือร้น และ ไม่ย่อท้อ   และ 
Chowdhury ยังได้กล่าวถึง ด้านกระบวนการว่า การบริหารจัดการต้องมีการเรียนรู้ว่า ความล้มเหลวใน
วันนี้สอนให้เราประสบความส าเร็จในวันหน้า เขาเน้น 4 เรื่องที่ส าคัญคือ 1) การให้ความรู้ถึงรากหญ้า 
(Grass-root education) เกี่ยวข้องกับการอบรมพนักงานทุกระดับตั้งแต่ประธานบริษัทจนถึงคนงานอย่าง
ไม่แยกชั้นวรรณะ  2) มีมาตรการเชิงป้องกัน (Fire Prevention) การป้องกันสินค้าที่ช ารุดท าให้ลูกค้าพึง
พอใจและมีความจงรักภักดี 3) มีการติดต่อโดยตรง (Direct interaction) ท าให้ลูกค้าเกิดความ
กระตือรือร้นจะมาแทนที่การวัดความพึงพอใจ และ 4) ปรับตัวตามยุค (Effective globalization) 
                                                           

12 รุ่งเรือง  ลิ้มชูปฏิภาณ์ , การบริหารสมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทย , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเพฯ : 
โรงพิมพ์เดือนตุลา , 2547) ,  40-47 

13 Gary Hamel with Bill Breen , The Future of Management  (Massachusetts by 
Harvard Business School Publishing , 2007)  5, 43 - 45 

14 พัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์ , “เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่” (เอกสารประกอบการบรรยาย 
เรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 ณ ห้องอบรมชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550) , ไม่ปรากฏเลขหน้า. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/กระบวนการ
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ผู้จัดการต้องเข้าใจตลาดและลูกค้าก่อนแนะน าผลิตภัณฑ์  ยังกล่าวถึงการบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent 
Management) มี 4 ขั้นตอนคือ  1) การสร้างแรงดึงดูด (Attracting talents) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่
องค์กรต้องไม่ย่อท้อในการค้นหาคนเก่ง  2) การรักษา ( Keeping talents) องค์กรต้องมีการอุปถัมภ์จนท า
ให้คนเก่งอยากอยู่และท างานให้กับองค์กร  3) การบริหารจัดการ ( Managing talents) มีการจัดการให้ลง
ในต าแหน่งที่ท าให้มีการใช้ศักยภาพได้อย่างสูงสุด และ 4) การระบุคนเก่ง ( Identifying talents) ผู้บริหาร
ต้องท าการค้นหาคนเก่งท่ีซ่อนเร้นในองค์กรให้พบ ก่อนที่จะไปหาจากแหล่งภายนอก15   

เจมส์  เอ็ม. คูเซส  และ  แบร์รี่  เอส.  พอสเนอร์  (James M. Kouzes and Barry S. Posner) 
กล่าวไว้ว่า “ผู้น าจะต้องมองไปในอดีตและสามารถมองไปในอนาคต”   ซึ่งหมายถึง  ผู้น าต้องทบทวน
ประสบการณ์ในอดีตเพ่ือน าไปใช้ในอนาคต มีบทเรียน 7 ข้อที่พวกเขาคาดว่ายังคงใช้ได้ถึงศตวรรษที่ 22  
คือ ผู้น าจะต้อง 1) มีความน่าเชื่อถือ  2) ใช้ระบบการน าในทุกระดับ 3) สร้างความท้าทาย 4) มุ่งเน้น
อนาคต 5) ท างานเป็นทีม 6) สร้างต านานให้คนกล่าวถึง และ 7) ดูแลคนด้วยใจ16 , อินกาลิลล์  โฮล์มเบิร์ก  
และโจนาส  ริดเดอร์สตราเล  (Ingalill  Holmberg and Jonas Ridderstrale)  พูดถึงผู้น าในยุคดิจิตอล
ว่าต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีนวัตกรรม มีความใฝ่ฝัน และมีความรู้สึก (ใช้ผัสสะทั้ง 5 คือ การเห็น ได้ยิน ได้
กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส) คือ ใช้ความฝันที่สามารถท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน17  ลินดา เอ. ฮิลล์ 
(Linda A. Hill)  ให้หลักคิดว่าผู้น าในยุคหน้า ประกอบด้วย กลุ่มคนเก่ง มีความใฝ่ฝัน และมีความแตกต่าง
กัน กลุ่มผู้น าเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอัจฉริยะ การบริหารจัดการกลุ่มคนเก่งเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ในการ
แข่งขันท่ีส าคัญ โดยบริหารกลุ่มคนเหล่านี้ให้ลงตัวกับความต้องการขององค์กรเป็นเรื่องส าคัญ18 , พอล  เอ. 
แอล. อีวานส์  (Paul A.L. Evans)  กล่าวถึง การบริหารท่ามกลางความขัดแย้งสองขั้ว เช่น คนกับระบบ 
ลูกค้ากับพนักงาน  คุณภาพกับราคา  ความแข็งกร้าวกับความอ่อนโยน ระยะสั้นกับระยะยาว  การกระจาย
อ านาจกับการรวบอ านาจ ศิลปะกับวิทยาศาสตร์19 , สตรวท อาร์. ลีวิน (Stuart R. Levine)  เชื่อว่าคุณค่า
ของผู้น าอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัว  มีการเรียนรู้ และการตอบสนองเชิงบวก นั่นคือผู้น าที่ท าตนเป็น
ผู้สอนงาน ให้บุคลากรในองค์กรเพ่ิมพูนความสามารถพิเศษ ที่มีหลัก  7 ประการ คือ 1) จากแรงจูงใจใน
อาชีพแปรเป็นแรงจูงใจจากคุณค่าหลัก  2) จากโกลาหลแปรเป็นกระบวนการ 3) จากเทคโนโลยีแปรเป็น
ความสัมพันธ์ 4) จากรวบรวมแปรเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสาร 5) จากฉันแปรเป็นเรา 6) จากเน้น

                                                           
15 มารวย ส่งทานินทร์, “การบริหารในศตวรรษท่ี 21” เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  20  เมษายน  2558.  

เข้าถึงข้อมูลได้จาก: https://www.gotoknow.org/posts/579243 
16 เรื่องเดียวกัน. 
17 เรื่องเดียวกัน. 
18 เรื่องเดียวกัน. 
19 เรื่องเดียวกัน. 
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ผลิตผลแปรเป็นเน้นบุคลากร และ 7) จากผู้น าแปรเป็นผู้น าด้านการเรียนรู้20 , คีล่า  ฟาร์เร็น (Caela 
Farren)  เชื่อว่าความเชี่ยวชาญของผู้น าที่มีความส าคัญอย่างมาก มี 6 ประเด็นคือ 1) มีจุดมุ่งหมายของ
บุคคลที่สอดคล้องกับองค์กร 2) ผู้น าที่เชี่ยวชาญในด้านอาชีพ  3) วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการวิจัยและการ
พัฒนา  4) องค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้  5) การเป็นหุ้นส่วนกับองค์กร และ 6) มีแนวคิดแบบนักลงทุน21 , 
พอล เดียนที และ โมรีน  แอนเดอร์สัน (Paul Dainty and Moreen Anderson)  กล่าวว่า “ผู้จัดการต้อง
มีการเรียนรู้และปรับตัวในศตวรรษใหม่ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมากขึ้นในการท างาน ผู้จัดการพึง
ต้องมีแนวคิดในการน าข้อมูลข่าวสารมาช่วยในการวิเคราะห์ แปลงเป็นองค์ความรู้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
มากกว่าพึ่งพาเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว เพราะคนเรามีความรู้สึกนึกคิดที่ต่างกัน รวมถึงการให้คุณค่าและ
ความเชื่อที่แตกต่างกัน”22   

สุมานาตรา  โกส์เชล , คริสโตเฟอร์ เอ.  บาร์ทเล็ทท์  และ  ปีเตอร์  โมแรน (Sumanatra 
Ghoshal, Christopher A. Bartlett and Peter Moran)  กล่าวไว้ว่า  ให้โยนกระบวนทัศน์เดิม ๆ ทิ้งไป 
และทดลองกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า ประเด็นแรกเกี่ยวกับสังคมคือ บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมด้วย 
มิฉะนั้นช่องว่างระหว่างเศรษฐานะของบริษัทและกฎเกณฑ์ของสังคม จะยิ่งเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือการ
กระท าท่ีสังคมไม่ยอมรับ ซึ่งจะไม่เกิดผลดีกับผู้ใด23 ,  ซีเค  พราฮาลาด (CK  Prahalad)  มีความเชื่ออย่าง
มากว่าเราต้องกลับมาทบทวนแนวทางและเครื่องมือการบริหารจัดการ  นั่นคือ อ านาจ โครงสร้าง ล าดับชั้น 
การควบคุม ความร่วมมือ ความเป็นเจ้าของ และแรงจูงใจ  แนวคิดและเครื่องมือใหม่ ๆ จะเกิดขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงจะเป็นนวัตกรรมพ้ืนฐานขององค์กร และองค์ประกอบ 6 อย่างที่ส าคัญในศตวรรษใหม่ คือ    
1) การมีประเด็นร่วม  2) ค่านิยมหลักและพฤติกรรมขององค์กร 3) การท างานเป็นทีม 4) เสริมสร้างทักษะ
บุคลากร 5) มีความรวดเร็วในการตอบสนอง และ 6) การใช้ทรัพยากรร่วมกันขององค์กรในการสร้างโอกาส
ใหม่ ๆ24 , ปีเตอร์  โลเรนจ์  (Peter Lorange) กล่าวไว้ว่า  การบริหารจัดการในศตวรรษใหม่จะใช้หลัก
พฤติกรรมศาสตร์ คือ เน้นที่การบริหารจัดการบุคลากรเป็นหลัก  การเรียนรู้ที่เร็วขึ้น การท างานเป็นทีมที่
สมาชิกมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน  กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เน้นแรงจูงใจการเจริญเติบโต 
งบประมาณแบบองค์รวมเน้นโครงการที่ เติบโตเร็วและการควบคุมเชิงรุก25, เจ วิล ฟอพเพ็น (J. Wil 
Foppen)  ให้ความส าคัญกับการบริหารองค์กร และ การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการ ว่าเป็นสองสิ่งที่
ส าคัญ ที่ท าให้ผู้จัดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกแห่งความซับซ้อน เพราะเป็นการพัฒนา

                                                           
20 มารวย ส่งทานินทร์“การบริหารในศตวรรษที่ 21” เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  20  เมษายน  2558.  

เข้าถึงข้อมูลได้จาก: https://www.gotoknow.org/posts/579243 
21 เรื่องเดียวกัน. 
22 เรื่องเดียวกัน. 
23 เรื่องเดียวกัน. 
24 เรื่องเดียวกัน. 
25 เรื่องเดียวกัน. 
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ศักยภาพโดยการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการกับบุคลากร ที่สามารถท าให้องค์กรมีความยืดหยุ่น 
ปรับตัว และมีความสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวโน้มสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป26 , โรเบิร์ท 
เอ็ม. โกลดฺสมิช  (Robert M.Fulmer & Marshall Goldsmith) ให้ความเห็นว่าการพัฒนาผู้น าให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นเรื่องส าคัญ ไม่ว่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะระบุไว้อย่างไรก็ตาม 
องค์กรควรมีวิธีคัดเลือกผู้น าให้ถูกคนจากผู้มีศักยภาพในองค์กรและมีการลงทุนในกระบวนการพัฒนาผู้น า
ในอนาคต โดยมีแผนสืบทอดต าแหน่ง เพราะการลงทุนในการพัฒนาผู้น าเป็นการลงทุนระยะยาวกว่าจะ
ออกดอกออกผล การพัฒนาผู้น าจึงต้องเน้นที่การพัฒนาบุคลากรและประสบการณ์ทางธุรกิจ 27 ,ปีเตอร์  
เอ็ม. เซ้งเก้ และคาร์ติน เอช. คูฟเฟอร์  (Peter M. Senge and Kartin H. Kauffer)  ได้กล่าวไว้ว่า ความ
เข้าใจเรื่องชุมชนผู้น า (ระดับรองลงมา) ที่จะช่วยกันบริหารองค์กรในศตวรรษใหม่ให้ผู้น า (ระดับสูง) มีความ
มั่นใจในการสร้างอนาคตขององค์กรมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการรวมเอาความสามารถของแต่ละ
คนอย่างเป็นระบบ28  

ฮามิด  บูชิคิ และ จอร์น  อาร์. คิมเบอร์รี่  (Hamid Bouchikhi & John R. Kimberly) กล่าวไว้ว่า 
องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างานให้เป็นแบบเฉพาะตัวเพ่ือรองรับทั้งลูกค้าและพนักงาน แนวคิดใน
ศตวรรษใหม่แทนที่จะบอกว่าลูกค้าต้องมาก่อน หรือบุคลากรต้องมาก่อน ต้องเปลี่ยนเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
และบุคลากรต้องมาก่อน บุคลากรจะเชื่อผู้บริหารก็ต่อเมื่อผู้บริหารเชื่อในบุคลากรด้วย ดังนั้นองค์กรใน
ศตวรรษท่ี 21 ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเก่ียวกับลูกค้าหรือสถานการณ์ของบริษัทให้กับพนักงาน ให้
ได้รับรู้และร่วมรับผิดชอบด้วย เพ่ือแสดงถึงความไว้วางใจซึ่งกันและกัน29 , เดวิด คอน์คลินและลอว์เร็นส์ 
เทปป์  (David Conklin & Lawrence Tapp) กล่าวไว้ว่า ความส าเร็จขององค์กรในศตวรรษใหม่เกิดจาก
นวัตกรรมในองค์กรและเครือข่ายสมาชิกขององค์กร โครงสร้างองค์กรจะเป็นแบบกระจายอ านาจ ไม่เป็น
ล าดับชั้น แต่จะให้อิสระแก่หน่วยย่อยที่อยู่ในพ้ืนที่ตามภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีการตัดสินใจเสมือนเป็นผู้ลงทุน
เอง มีการสร้างเครือข่ายที่ท าให้เกิดนวัตกรรมทั่วทั้งเครือข่าย และท าให้องค์กรหรือสาขาที่เป็นสมาชิก
ประสบความส าเร็จ30 , เดฟ  ยูริช (Dave Ulrich) ได้ให้ความเห็นว่า แต่ละบุคคลควรมีการเตรียมพร้อมสู่
ศตวรรษใหม่โดยการตระเตรียมความรู้ให้พร้อม เพราะความรู้คือสมบัติของแต่ละคน ขององค์กร และของ
ประเทศ องค์กรที่ประสบความส าเร็จคือต้องสร้างความคิดและท าความคิดนั้นให้เป็นจริง นั่นคือองค์กรที่มี

                                                           
26 มารวย ส่งทานินทร์ , การบริหารในศตวรรษที่ 21.  เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  20  เมษายน  2558.  

เข้าถึงข้อมูลได้จาก: https://www.gotoknow.org/posts/579243 
27 เรื่องเดียวกัน. 
28 เรื่องเดียวกัน. 
29 เรื่องเดียวกัน. 
30 เรื่องเดียวกัน. 
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นวัตกรรม มีการบริหารจัดการความรู้ และสามารถสร้างยุทธศาสตร์ได้31 , โรซาเบ็ท มอสส์ คานเตอร์ 
(Rosabeth  Moss  Kanter) กล่าวเกี่ยวกับผู้น าต้องคิดให้เป็น นี่คือ อาวุธของผู้น าที่ส าคัญประกอบด้วย   
1) แนวคิด 2) สมรรถนะ และ 3) การสื่อสาร32 

แนวคิดของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้น าองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์กร หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ หมวด 6 การจัดการ
กระบวนการ หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการจัดการได้ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มการน าองค์กร 2) กลุ่ม
พ้ืนฐานของระบบ 3) กลุ่มปฏิบัติการและส่วนที่เป็นผลลัพธ์  (หมวด7) เป็นเกณฑ์ที่ใช้ประเมินประสิทธิผล 
ใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร33  แนวคิดด้านการบริหารจัดการส าหรับอนาคต ได้แก่  ปีเตอร์  
ดรัคเกอร์  (Peter  Ducker)  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาจัดท าเนื้อหาขององค์
ความรู้ (Knowledge Development) 2) การพัฒนาให้เกิดระบบบริการองค์ความรู้ (Knowledge 
Service Provider) 3) การพัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Dissemination) และ 
4) การพัฒนาและการคิดค้นเป็นภูมิปัญญา และนวัตกรรมใหม่ (Knowledge Creation & Innovation)34  
แกรี  ฮาเมล  กับ  บิลล์  บรีน  (Gary Hamel with Bill Breen)  กล่าวว่า การบริหารจัดการส าหรับ
อนาคตว่ากระบวนบริหารจัดการ ได้แก่ 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  2) การจัดท างบจ่ายลงทุน  3) การ
บริหารโครงการ  4) การว่าจ้าง และการเลื่อนขั้นต าแหน่ง  5) การฝึกอบรมและการพัฒนา  6) การสื่อสาร
ภายในองค์กร  7) การบริหารจัดการความรู้  8) การทบทวนธุรกิจเป็นระยะ  9) การประเมินผลงาน
พนักงาน  และการให้ค่าตอบแทน35  พัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์  กล่าวถึงการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่จะ

                                                           
31 มารวย ส่งทานินทร์ , การบริหารในศตวรรษที่ 21. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  20  เมษายน  2558.  

เข้าถึงข้อมูลได้จาก: https://www.gotoknow.org/posts/579243 
32 เรื่องเดียวกัน. 
33 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ , คู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภารัฐ ส่วนราชการระดับกรมและสถาบันอุดมศึกษา , ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2550. 

34 รุ่งเรือง  ลิ้มชูปฏิภาณ์ , การบริหารสมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทย , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเพฯ : 
โรงพิมพ์เดือนตุลา , 2547) , 40-47 

35 Gary Hamel with Bill Breen , The Future of Management.  (Massachusetts by 
Harvard Business School Publishing , 2007) , 5, 43 - 45 

http://www.gotoknow.org/user/maruay/profile
https://www.gotoknow.org/posts/579243
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น าไปสู่การบริหารจัดการส าหรับอนาคตว่า ต้องประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ค่านิยม 36  ส่วน
ด้านเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ ผู้วิจัยขอเสนอเทคนิคที่น าไปสู่การบริหารจัดการส าหรับศตวรรษที่ 
21  ดังนี้   เทคนิค TQM : Total Quality Management  หลักการที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) การให้
ความส าคัญกับลูกค้า(Customer   Oriented) 2) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement 
3) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvement)37  เทคนิค Quality Control Circle  มีหลักการ
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคน โดยการที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมรับผิดชอบ  
การยอมรับและเคารพในความเป็นสมาชิกองค์  2) การพัฒนางาน โดยใช้วงจนคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) 
ใช้เทคนิคระดมสมอง เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้เทคนิคการประชุมร่วมกัน และการท างานเป็นทีม  3) 
การพัฒนาทีมงาน โดยการรวมกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกัน เป็นกลุ่มที่ท างานอยู่ในที่เดียวกัน   เทคนิค  
Result Based Management หลักการส าคัญของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 1) ความ
ประหยัด (Economy)  2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) , 
เทคนิค Benchmarking  เชอเมอฮอน ฮัน และออสบอร์น กล่าวว่า การเทียบรอย เป็นกระบวนการวัดและ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีปฏิบัติกับองค์การที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลของการ
เปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์การของตนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ 1) 
การเทียบรอยต้องมีการก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPIs)  2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)38 , เทคนิค Balanced Scorecard  ของ Kaplan and Norton 
ประกอบด้วย 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองการเงิน (Financial Perspective) มุมมองลูกค้า (Customer 
Perspective) มุมมองกระบวนการภายใน (Internal Business Process) และมุมมองการเรียนรู้และการ
พัฒนา (Learning and Growth Perspective)  โดยมีวัตถุประสงค์ (Objective) และการวัด (
 Measures) เป้าหมาย (Target) และการริเริ่ม มีความเป็นเหตุเป็นผล และมีความสมดุลกัน 
สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร39 , เทคนิค Risk Management ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และส านักตรวจสอบภายในองค์กร (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Committee : COSO) แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  

                                                           
36 พัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์ , เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่. (เอกสารประกอบการบรรยาย 

เรื่อง โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 ณ ห้องอบรมชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550) 

37 สมาน อัศวภูมิ.  ทีคิวเอ็ม : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในองค์การทางการศึกษา. (อุบล
ราชธนนี : อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์.) 2541.  

38
 Schermerhorn , Hunt , Osborn. Organizational  Behavior. (NY : John Wiley & Sons 

Inc. 2000.) 
39 Kaplan and Norton , The Balanced Scorecard : Translating Strategy into Action 

(Boston : Harvard Business School Press , 1996) , 24-25. 
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2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ (Operational Risk)  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)        
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)40 , เทคนิคChange 
Management  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1) การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) : กระตุ้นให้
บุคคลละทิ้งพฤติกรรมเดิมด้วยการแก้ไขปรับปรุงสภาพที่เป็นอยู่  2) การเปลี่ยนสู่สภาพใหม่ (Moving) : 
ปรับความคิดความรู้สึกเพ่ือให้เกิดทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมใหม่ โดยการจัดโปรแกรมฝึกอบรม เพ่ือ
สร้างความพร้อมให้กับพนักงาน  3) การสร้างพฤติกรรมใหม่ (refreezing) : การเสริมแรงเพ่ือให้ทุกคนมี
ความมั่นใจว่าระบบการให้รางวัล ความดีความชอบจะพิจารณาจากพฤติกรรมใหม่ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง41 ,  เทคนิค Knowledge Management ของ Peter Ducker ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ
ความรู้ ว่ามี 4 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความรู้  (Knowledge Creation)  2) การจัดเก็บความรู้ 
(Knowledge Storage)  3) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer)  4) การใช้ความรู้ (Knowledge 
Utilization)  , เทคนิค Six Sigma กระบวนการซึ่งจะมีวิธีการอยู่ 5 ขั้นตอน คือ DMAIC ( ดี-เม-อิก)  1) D 
= Define การก าหนดปัญหา , 2) M = Measure การวัด ,  3)  A = Analyze การวิเคราะห์  , 4)  I = 
Improve การพัฒนา หรือการปรับปรุง ,  5) C = Control การควบคุม 42 , เทคนิค ISO   หลักการของ
การบริหารงานคุณภาพ มี 8 ประการ ได้แก่  1) การให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Focus) , 2) 
ความเป็นผู้น า (Leadership) , 3) การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Involvement of People)  4) การบริการ
เชิงกระบวนการ (Process Approach) , 5) การบริหารที่เป็นระบบ (System Approach)  6) การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) , 7) การตัดสินใจบนพ้ืนฐานความเป็นจริง (Factual 
Approach to Decision Making)  , 8) ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (Mutually 
Beneficial Supplier Relationship)43 

                                                           
40 คณะกรรมการตรวจสอบและส านักตรวจสอบภายในองค์กร , Committee of Sponsoring 

Organization of the Tread way Committee : COSO , Enterprise risk management , 
integrated framework , accessed 10 May 2014. Available from http : 
//www.COSO.org/publication.htm. 

41 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร 
เวอร์ชั่น 1.0 (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นท์ติ้งพับลิชชิ่ง จ ากัด , 2551). 

42 สิทธิศักดิ์  พฤกษ์ปิติกุล.  การพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี SIX SIGMA. กรุงเทพฯ : 
สามาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) , 2546 

43 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  Quality Management System : QMS เข้าถึง
ข้อมูลเมื่อ 18  ตุลาคม  2557   เข้าถึงข้อมูลไดจ้าก   http://www.qatthailand.com/ 
ISO%209001.html 
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ส่วนแนวคิด/หลักการการบริหารสถานศึกษา  แคมป์เบลล์  (Campbell and others)  เสนอว่า 
ขอบข่ายงานที่ส าคัญของโรงเรียนมีอยู่ 6 งานด้วยกัน คือ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานบริหาร
กิจการนักเรียน งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานธุรการและการเงิน งานสัมพันธ์ชุมชน44  แนวคิดของ 
Good กล่าวว่า การบริหารการศึกษาเป็นการวินิจฉัย การสั่งการ การควบคุม และการจัดการเรื่องเกี่ยวกับ
งาน หรือกิจการในโรงเรียนรวมทั้งการบริหารธุรกิจโรงเรียน โดยมุ่งให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายปลายทาง
ของการศึกษาที่ได้ตั้งไว้ ซึ่งภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้จะเกี่ยวข้องกับครู นักเรียน บุคลากรอ่ืนๆในโรงเรียน 45   
แนวคิดของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of School 
Administrators : AASA)   ได้ก าหนดได้ก าหนดกระบวนการบริหารการศึกษาไว้ 5 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน (Planning) การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) การกระตุ้น (Stimulation) การ
ประสานงาน (Coordinating)  การประเมินผล (Evaluating)46  แนวคิดของ ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  
กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะได้ค านึงถึงหลักการบริหาร ดังนี้  1) มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน  2) ต้องมีเทคนิควิธีการในการบริหารงาน  3) มีการประเมินผล เมื่อด าเนินกิจการ
ใดๆ47  แนวคิดของ ปราชญา กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง กล่าวว่า หลักการบริหารสถานศึกษามี 9 
ประการ คือ 1) ความเข้าใจในการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy)  2) ใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
(Authority)  3) มีความสามารถในการคาดคะเน และจัดท าแผน (Planning)  4) ความสามารถในการจัด
โครงสร้างและระบบงาน (Organization)  5) ความสามารถในการจัดบุคลากรในหน่วยงาน (Staffing)     
6)ความสามารถในการอ านวยการบริหาร ,  การเป็นผู้น า (Directing)  7) การร่วมมือประสาน 
ประชาสัมพันธ์ (Coordinating)  8) ความสามารถในการจัดท ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Reporting)   9) ความสามารถในการจัดการควบคุมทรัพยากร ,  ค่าใช่จ่ายในการบริหารงาน 
(Budgeting)48   แนวคิดของ ชาญชัย อาจินสมาจาร กล่าวว่า หลักการบริหารการศึกษา แบ่งออกเป็น       
1) การตั้งวัตถุประสงค์ (Purposing) 2) การวางแผน (Planning) 3) การจัดองค์การ (Organizing)49 ,  
                                                           

44 Campbell,R.F. et al  Introduction to Educational Administration , 6th ed. 
(Boston : Allyn and Bacon , 1983) 

45
 Good, C.V.  Dictionary of Education (New York : McGraw-Hill Book Company. 

1983.) 
46 American Association of School Administrators : AASA , 1995, ไม่ปรากฏเลขหน้า , อ้าง

ถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2544 , 16 
47 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ,  การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.2554) 
48 ปราชญา กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง , หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษา. (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2545) , 21-22 
49 ชาญชัย อาจินสมาจาร, หลักการบริหารการศึกษาและจัดการศึกษา. (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี , 

2550.) 44-45 
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แนวคิดของธีระ รุญเจริญ  กล่าวว่า ภารกิจการบริหารโรงเรียนตาม    ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 สรุปได้ดังนี้  1) จัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักการให้การศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคมให้บรรลุความมุ่งหมายที่ก าหนด ซึ่ง
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต  2) จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั้งนักเรียนปกติ นักเรียนพิการ นักเรียนด้อยโอกาส 
และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  3) จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัด 3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัยตามความเหมาะสม  4) ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลักการและแนวทางที่ก าหนดไว้    
5) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับหลักสูตรแกนกลางให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการ
ท้องถิ่นของโรงเรียน 6) จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน โดยให้การศึกษาอบรมตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม  7) จัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตลอดทั้งส่งเสริม
ให้ใช้วิจัยในการเรียน 8) บริหารจัดการโรงเรียนตามการกระจายอ านาจ  9)จัดการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งคุณภาพภายในและภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด  10) พัฒนาวิชาชีพครู
และบุคลากร  11) แสวงหาเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

50
 ธีระ รุญเจริญ ,  การบริหารโรงเรียนยุคการปฏิรูปการศึกษา  พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง 

, 2550.) , 6 
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แผนภูมิภาพที่  1   กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ที่มา. : คณะกรรมการตรวจสอบและส านักตรวจสอบภายในองค์กร , Committee of Sponsoring 
Organization of the Tread way Committee: COSO,Enterprise risk management integrated 
framework , accessed 10 May 2014 .Available from http : 
//www.COSO.org/publication.htm. 
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: มารวย ส่งทานินทร์ , การบริหารในศตวรรษที่ 21 เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  20  เมษายน  2558  
เข้าถึงข้อมูลได้จาก: https://www.gotoknow.org/posts/579243 

: ธัญญารัตน์  แสงสว่าง , ทฤษฎีการบริหารการศึกษา , เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558 , เข้าถึงได้
จาก http://www.l3nr.org/posts/356649. 

: ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ/ธุรกิจ, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 20  เมษายน  2558  เข้าถึงข้อมูลได้
จาก http://www.google.co.th/search? 

: อ้างจาก  รุ่งเรือง  ลิ้มชูปฏิภาณ์ , การบริหารสมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทย , พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา , 2547) ,  40-47 

: พัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์ , เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ (เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง 
โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4 ณ ห้องอบรมชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550) 

: สมาน อัศวภูมิ ,  ทีคิวเอ็ม : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในองค์การทางการศึกษา. (อุบล
ราชธนนี : อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์. 2541. 

: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร เวอร์
ชั่น 1.0 (กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นท์ติ้งพับลิชชิ่ง จ ากัด , 2551). 35-38 

: สิทธิศักดิ์  พฤกษ์ปิติกุล ,  การพัฒนาคุณภาพแบบก้าวกระโดดด้วยวิธี SIX SIGMA. (กรุงเทพฯ 
: สามาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)  2546) 

: ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008  Quality Management System : QMS เข้าถึง
ข้อมูลเมื่อ 18 ตุลาคม 2557  เข้าถึงข้อมูลไดจ้าก http://www.qatthailand.com/ISO%209001.html 

: ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ ,  การบริหารงานวิชาการ. (กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ. 
2554)  

: ปราชญา กล้าผจญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง , หลักและทฤษฏีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. , 2545 

: ชาญชัย อาจินสมาจาร. หลักการบริหารการศึกษาและจัดการศึกษา. (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี , 
2550.) 44-45 

: ธีระ รุญเจริญ ,  การบริหารโรงเรียนยุคการปฏิรูปการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 4. (กรุงเทพฯ : ข้าว
ฟ่าง , 2550.) 

: American Association of School Administrators : AASA , 1995, ไม่ปรากฏเลขหน้า , อ้าง
ถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2544 , 16 

: Campbell,R.F. et al  Introduction to Educational Administration. 6th ed. (Boston : 
Allyn and Bacon , 1983) 

: George Elton Mayo, เข้าถึงข้อมูลเมื่อ  15  พฤษภาคม  2558 เข้าถึงข้อมูลได้จาก http:// 
www.google.co.th/search? 

: Gary Hamel with Bill Breen , The Future of Management  (Massachusetts by 
Harvard Business School Publishing , 2007.) 5, 43 – 45 

http://www.gotoknow.org/user/maruay/profile
https://www.gotoknow.org/posts/579243
http://www.google.co.th/search
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: Good, C.V.  Dictionary of Education. (New York : McGraw-Hill Book Company. 
1983) 

: Schermerhorn , Hunt , Osborn. Organizational  Behavior. (NY : John Wiley & Sons 
Inc. 2000.) 

: Kaplan and Norton , The Balanced Scorecard : Translating Strategy into Action 
(Boston : Harvard Business School Press , 1996) , 24-25. 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การบริหารโรงเรียน  หมายถึง  ภารกิจหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแล้วด าเนินการไป

อย่างเป็นระบบ ทั้งท่ีเป็นภารกิจหลักและภารกิจรอง 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใต้การก ากับ

ดูแลของส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
ศตวรรษท่ี 21  หมายถึง  ช่วงเวลาตั้งแต่ ปี ค.ศ.2001 ถึง ค.ศ.2100  หรือ ปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.

2643  
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้การก ากับ

ดูแลของส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจอยํางกว๎างขวาง เกี่ยวกับองค์ความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัย เรื่อง การ
บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษา ค๎นคว๎า เอกสาร ต ารา 
ทฤษฎี วรรณกรรมและวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเก่ียวการวิจัย และเป็นประโยชน์ในการก าหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจัย  โดยศึกษาสาระส าคัญตามล าดับดังตํอไปนี้ คือ  
  แนวคิด/ทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหมํ 

แนวคิดการบริหารในศตวรรษท่ี 21   
แนวคิด/ทฤษฎีการบริหารจัดการส าหรับอนาคต 

  แนวทางของการบริหารจัดการส าหรับอนาคต 
  เทคนิคการบริหารสมัยใหมํ 
  ลักษณะของการจัดองค์การสมัยใหมํ 

ทักษะภาวะผู๎น าองค์กรโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของโลกท่ีจะมาถึงในอนาคต 
ทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 
การบริหารสถานศึกษา 
ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 
ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
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แนวคิด/ทฤษฎีการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
 ความหมายของการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
 การบริหาร (Administration) ใช๎เป็นค ากลางในการบริหารกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์หรือ
การบริหารราชการแผํนดิน เชํน รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารด๎านการปกครอง
ประเทศ (Public Administration) การบริหารการศึกษา (Educational  Administration) การจัดการ 
(Management) มักใช๎ในการบริหาร ธุรกิจเอกชน ดังนั้นค าวํา ผู๎บริหาร หรือผู๎จัดการ จึงใช๎เรียกผู๎ด ารง
ต าแหนํงในระดับสูงของกิจการที่เป็นภาครัฐและเอกชน 

นพพงษ์  บุญจิตราดุล  กลําวถึง การบริหารวํา เป็นกิจกรรมตํางๆที่บุคคลสองบุคคลขึ้นไปรํวมมือ
กันด าเนินงาน เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือหลายอยํางที่บุคคลรํวมกันก าหนดโดยใช๎
กระบวนการอยํางมีระเบียบ และใช๎ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคตํางๆ อยํางเหมาะสมการบริหารในฐานะ
เป็นศาสตร์หมายถึง หลักการทฤษฏี กระบวนการ เทคนิคตลอดจนปัจจัยตํางๆที่ใช๎ในการด าเนินในองค์การ 
เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได๎ก าหนดเป็นนโยบายไว๎

รู และ บาร์ส (Rue & Byars)  การจัดการ หมายถึง รูปแบบของงานที่เกี่ยวข๎องกับการประสาน
ทรัพยากรตํางๆขององค์กรอันได๎แกํ ที่ดิน แรงงาน และทุน เพ่ือให๎สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร51 

บาร์ดอล และ มาร์ติน (Bartol & Martin)  การจัดการเป็นกระบวนการในการด าเนินการให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการท าหน๎าที่หลัก 4 ประการ ได๎แกํ การวางแผน การจัดองค์กร การชี้น า และ
การควบคุมองค์กร52 

ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker)  การจัดการ คือ การท างานให๎ส าเร็จโดยผํานบุคคล
อ่ืน53 

ดาฟท์ อาร์ (Daft R.)  การจัดการ คือ การท างานให๎ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรผําน
กิจกรรมตํางๆทางการจัดการซึ่งรวมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ ได๎แกํ การวางแผน การจัดองค์กร การชี้น า 
และการควบคุมองค์กร54 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ ให๎ความหมายการจัดการ คือ กระบวนการน าทรัพยากรการบริหาร
มาใช๎ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหาร คือ 1.การวางแผน (Planning) 2.การจัดการองค์กร 

(Organizing) 3. การชี้น า (Leading)  4. การควบคุม (Controlling)   
 
 

                                                           
51 อ๎างในถึง สาคร สุขศรีวงศ์ , การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร , พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : 

บริษัท จี. พี.ไซเบอร์พรินทร์ จ ากัด , 2553) , 25. 
52 เรื่องเดียวกัน , 25. 
53 เรื่องเดียวกัน , 25. 
54 เรื่องเดียวกัน , 26. 
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ซึ่งจากความหมายดังกลําวมีค าส าคัญ 3 ค า คือ กระบวนการ  ทรัพยากรการบริหาร และ
วัตถุประสงค์  สามารถน ามาเขียนเป็นแผนภูมิ  ได๎ดังนี้55 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมภิาพที ่2  กระบวนการการจัดการ 
ดูบริน และ ไอร์แลนด์ (Dubrin and Ireland)  ให๎ความหมายของการจัดการ โดยให๎ความส าคัญ

กับทรัพยากรองค์กรในเรื่องของข๎อมูลขําวสาร ( Information) เป็นส าคัญวํา เป็นกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช๎ทรัพยากรให๎บรรลุเปูาหมาย ผํานเปูาหมายในด๎านการวางแผน การ
จัดองค์กร การชี้น า และการควบคุม56 

 แฟรงค์ บี. และ ลิเลียน เอ็ม. กิลเบร็ทส์ (Frank B. & Lilian M. Gilbreth)  มีแนวคิดในเรื่องการ
บริหารจัดการ คือ การท างานให๎มีคุณภาพ เน๎นการก าจัดความสิ้นเปลือง และความไมํมีประสิทธิภาพใน
การท างาน โดยการหาวิธีท างานที่ดีที่สุดอยํางหนึ่ง (The one best way to do work) การลดระยะเวลา
การท างานเพ่ือให๎ได๎งานเทําเดิมหรือมากกวําเดิม การลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจากการท างาน57 

 เฮนรี่ แอล. แกนท์ (Henry L. Gantt)  อธิบายวํา การวางแผนการจัดการและการควบคุมองค์กรที่
มีความสลับซับซ๎อน ท าให๎ผู๎รับฟังเกิดมิติในการรับรู๎มากยิ่งขึ้น และได๎น าความคิดของ Taylor มาขยายเป็น
เครื่องมือควบคุมงาน เรียกสํา “Gantt Chart”58 

 เฟรดเดอริค  ดับเบิลยู. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor)  ได๎กลําวถึงการจัดการตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ตามหลักปรัชญาการบริหาร ได๎แกํ 1. ท าการศึกษางานแตํละสํวนด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
                                                           

55 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ , 9 in 1 รู้เรื่องศัพท์การบริหารธุรกิจ/การบริหารรัฐกิจ (กรุงเทพฯ 
: บริษัท ธีระฟิล์มและแท็กซ์ จ ากัด , 2542) , 444 

56 Dubrin A.J. and R.D. Ireland , Management & Organization , 2nd ed. (Ohio : South-
Western Publishing Co.,1993). 

57 ธัญญารัตน์  แสงสวําง , ทฤษฎีการบริหารการศึกษา , เข๎าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558 , เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.l3nr.org/posts/356649. 

58 เรื่องเดียวกัน. 
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และพัฒนาวิธีการที่ดีที่สุดส าหรับการท างานแตํละอยําง 2.ใช๎หลักการทางวิยาศาสตร์ในการคัดเลือก และ
การฝึกอบรมพนักงาน และมอบหมายความรับผิดชอบให๎ท างานที่เหมาะสมที่สุดส าหรับแตํละคน 3.มีการ
ประสานงานกันอยํางใกล๎ชิดระหวํางผู๎บริหารและพนักงาน 4.แบํงงานและความรับผิดชอบในงานเป็นสํวน
ตํางๆ  ผลงานที่ส าคัญของ Taylor ได๎แกํ 1.การใช๎ระบบคําตอบแทนรายชิ้น : ท ามากได๎มาก ท าน๎อยได๎
น๎อย 2.หลักการเสียเวลา : เป็นการศึกษาเพ่ือหาเวลามาตรฐานในการท างานแตํละชิ้นวําควรจะใช๎เวลา
เทําไร ใช๎หลัก Put the right man in the right job 3.หลักการท างานแบบวิยาศาสตร์ : ฝุายบริหารควร
ก าหนดวิธีการและมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถวัดได๎และตรวจสอบ
ได๎ (Method and Tools) 4.หลักการแยกงานด๎วยการวางแผนออกจากงานปฏิบัติ : งานด๎านการวางแผน
เป็นหน๎าที่ของฝุายบริหาร งานด๎านการปฏิบัติเป็นหน๎าที่ของคนงาน 5.หลักการควบคุมโดยฝุายจัดการ : 
ผู๎จัดการควรได๎รับการฝึกที่ดี สามารถวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานได๎ 6.หลักการจัดระเบียบการ
ปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานต๎องมีกฎระเบียบ เพ่ือให๎การท างานมีประสิทธิภาพ59 

 เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol)  นักทฤษฏีการจัดการสมัยใหมํการปฏิบัติการ (Operational 
Management theory) ศึกษาองค์การโดยรวมและมุ๎งเน๎นที่กิจกรรมการจัดการ (Managerial  Activities) 
ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรม 5 อยําง คือ 1.การวางแผน (Planning) 2.การจัดองค์การ (Organizing) 3.การ
บังคับบัญชา หรือการสั่งการ (Commanding) 4.การประสานงาน (Coordinating) 5.การควบคุม 
(Controlling) เขาพบวําหนํวยธุรกิจทุกแหํงจะมี 6 งาน คือ 1.งานเทคนิค 2.งานการค๎า 3.งานการเงิน 4.
งานด๎านความปลอดภัย 5.งานบัญชี 6.งานจัดการ  เขาได๎น าเสนอหลักการที่เรียกวํา หลักการจัดการ 14 
ประการ (Fayol’s Fourteen Principle of Management)  คือ 1.การจัดแบํงงาน (Division of work) 
2.การมีอ านาจหน๎าที่ (Authority) 3.ความมีวินัย (Discipline) 4.เอกภาพของสายบังคับบัญชา (Unity of 
command) 5.เอกภาพในทิศทาง (Unity of direction) 6.ผลประโยชน์ของหมูํคณะจะต๎องเหนือ
ผลประโยชน์สํวนตน (Subordination of individual interests to the general interests) 7.มีระบบ
คําตอบแทนที่ยุติธรรม (Remuneration) 8.ระบบการรวมศูนย์ (Centralization) 9.สายบังคับบัญชา 
(Scalar chain) 10.ความเป็นระบบระเบียบ (Order) 11.ความเทําเทียมกัน (Equity) 12.ความมั่นคง และ
สามัญฐานะของบุคคล (Stability of tenure of personnel) 13.การริเริ่มสร๎างสรรค์ (Initiative) 14.
วิญญาณแหํงหมูํคณะ (Esprit de corps)60 

 เรนซิส  ไลเคร์ท (Rensis Likert)  กลําวถึงระบบการบริหาร ที่มีลักษณะแตกตํางกัน 4 รูปแบบ 
และเรียกวํา การบริหาร 4 ระบบ (System 4)  ประกอบด๎วย ระบบที่ 1 : เผด็จการ (System 1 : 
Exploitative Authoritative) เป็นการใช๎อ านาจเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์สํวนตัว เป็นการบริหารองค์การ
                                                           

59 ธัญญารัตน์  แสงสวําง , ทฤษฎีการบริหารการศึกษา , เข๎าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558 , เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.l3nr.org/posts/356649. 

60 เรื่องเดียวกัน. 
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ที่เน๎นหน๎าที่และโครงสร๎างแบบอ านาจนิยมสูง  ระบบที่ 2 : เผด็จการแบบมีศิลป์ (System 2 : 
Benevolent Authoritative)  เป็นการใช๎อาจแบบเมตตา ใช๎ระบบความสัมพันธ์ระหวํางนายจ๎างกับลูกจ๎าง 
นายจ๎างต๎องท าให๎ลูกจ๎างมีความเชื่อมั่น  ระบบที่ 3 : การปรึกษาหารือ (System 3 : Consultative)  
ระบบนี้เป็นการบริหารงานแบบมีความมั่นคง แตํฝุายบริหารไมํมีความเชื่อมั่นและความไว๎วางใจอยํางเต็มที่
ในตัวผู๎ใต๎บังคับบัญชา  ระบบที่ 4 : กลุํมที่มีสํวนรํวม (System 4 : Participative Group)  เป็นระบบการ
ขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นมิตรกันระหวํางนายจ๎างกับลูกจ๎างในระดับสูงจากการมีสํวนรํวม
ในการท างานเป็นกลุํม : ซึ่งสาระส าคัญของการบริหารแบบมีสํวนรํวม ดังนี้ 1. ผู๎บังคับบัญชารับฟัง
ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะของผู๎ใต๎บังคับบัญชา 2.ผู๎บังคับบัญชากระตุ๎นจูงใจผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎เกิด
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 3.ระบบการติดตํอสื่อสารภายในองค์การมีความคลํองตัวเป็นไปโดยอิสระ          
4.ผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชาโต๎ตอบกันอยํางเปิดเผยและโดยกว๎างขวางเกี่ยวกับเปูาหมายของ
องค์การ การปฏิบัติงานและกิจกรรมตํางๆภายในองค์การ 5.การตัดสินใจตํางๆกระท าโดยกลุํมในทุกระดับ
ขององค์การ เปิดโอกาสให๎กลุํมเข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดเปูาหมายในการด าเนินงาน 6.การควบคุม
งานมีลักษณะกระจายไปในหมูํผู๎รํวมงานให๎มีการควบคุมกันเองและเน๎นในเรื่องการแก๎ปัญหาเป็นหลัก       
7.ผู๎บังคับบัญชาเห็นความส าคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝึกอบรมเพ่ือให๎การท างานมีผลงานที่สูงสุด
และส าเร็จโดยเปูาหมาย61 
 สมพงษ์ เกษมสิน  กลําวไว๎วํา การบริหารนิยมใช๎กับการบริหารราชการ หรือการจัดการเกี่ยวกับ
นโยบาย และยังให๎ความหมายของการบริหารไว๎วํา การบริหารมีลักษณะเดํนเป็นสากลอยูํ หลายประการ 
ดังนี้ 
 1.การบริหารยํอมมีวัตถุประสงค์ 
 2.การบริหารอาศัยปัจเจกบุคคลเป็นองค์ประกอบ 
 3.การบริหารต๎องใช๎ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
 4.การบริหารมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการ 
 5.การบริหารเป็นการด าเนินการรํวมกันของกลุํมบุคคล 
 6.การบริหารอาศัยความรํวมมือรํวมใจของบุคคล กลําวคือ ความรํวมใจ จะกํอให๎เกิดความรํวมมือ
ของกลุํม อันจะน าไปสูํพลังของกลุํมที่จะท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์ 
 7.การบริหารมีลักษณะการรํวมมือกันด าเนินการอยํางมีเหตุผล 
 8.การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
 9.การบริหารไมํมีตัวตน (Intangible) แตํมีอิทธิพลตํอความเป็นอยูํของมนุษย์62 
                                                           

61 ธัญญารัตน์  แสงสวําง , ทฤษฎีการบริหารการศึกษา , เข๎าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2558 , เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.l3nr.org/posts/356649. 

62อ๎ า ง ใ น ถึ ง  ส ม โ ช ค  สุ ท ธิ เ ม ธ า นั น ท์ , เ ข๎ า ถึ ง เ มื่ อ วั น ที่  1 1 / 7 / 1 2 เ ข๎ า ถึ ง ไ ด๎ จ า ก 
http://www.kroobannok.com/blog/41632 
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แนวคิด/ทฤษฏีการบริหารจัดการส าหรับอนาคต 

 การบริหารจัดการแหํงอนาคต (The Future of Management) เป็นนวัตกรรมที่มีลักษณะพิเศษ
เฉพาะตัว ในการสร๎างความได๎เปรียบในระยะยาว โดยมีขั้นตอนตางๆที่ต๎องเริ่มต๎นจากจินาการไปจนถึง
ประดิษฐ์คิดค๎นที่น าไปสูํ “อนาคตของการบริหารจัดการ” เพ่ือใช๎ในยุคศตวรรษที่ 21 และรวมถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่ทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ์ให๎กับโครงสร๎างและรูปแบบมีความเหมาะสม 

ความหมายของการจัดการส าหรับอนาคต 

 Peter F. Drucker  กลําววํา การบริหารจัดการส าหรับศตวรรษที่ 21  โลกแหํงอนาคต ปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดซึ่งผู๎บริหารจ าเป็นต๎องสร๎างขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการท างานของตน คือ การเพ่ิมผลิตภาพของงาน
และแรงงานที่ใช๎ความรู๎ความสามารถในการท างาน ( Productivity) และถือวําเป็นทรัพย์สินที่มีคํามากที่สุด
ขององค์กรไมํวําจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรประเภทอ่ืนก็ตามดังนั้น ผู๎บริหารในศตวรรษที่  21 สิ่งที่ท๎า
ทายความสารถ คือ ผู๎บริหารสามารถน าพาองค์กรของให๎อยูํในฐานะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงได๎หรือไมํ ผู๎ท า
การเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงวําเป็นโอกาส ผู๎น าการเปลี่ยนแปลงทราบวิธีการค๎นหาการ
เปลี่ยนแปลงที่ถูกต๎อง และทราบวิธีที่จะสร๎างการเปลี่ยนแปลงอยํางมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและ
ภายในองค์กร ซึ่งสิ่งเหลํานี้ต๎องการ   1. นโยบายการสร๎างอนาคต   2. วิธีการอยํางเป็นระบบในการมองหา
และคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง  3. วิธีที่ถูกต๎องในการสร๎างความคุ๎นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร  4.นโยบายในการสร๎างสมดุลระหวํางการเปลี่ยนแปลงกับความตํอเนื่อง  และปัจจัยทั้ง
สี่ประการข๎างต๎นนี่เอง  ที่เป็นคุณสมบัติส าคัญของผู๎น าการเปลี่ยนแปลงอนาคตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได๎งําย 
และสามารถสร๎างใหมํได๎ ความพยายามที่จะสร๎างอนาคตคํอนข๎างมีความเสี่ยงสูง  แตํก็เรียกวํายังน๎อยกวํา
การไมํได๎ท าอะไรเลย63 

Gary Hamel with Breen กลําวถึง การบริหารจัดการอนาคตวํา เป็นนวัตกรรมแตกตํางไปจาก
เดิมๆมีความสามรถอันเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวในการสร๎างความได๎ เปรียบในระยะยาว โดยมีขั้นตอน
ตํางๆที่ต๎องเริ่มจากจินตนาการ ไปจนถึงประดิษฐ์คิดค๎นที่จะน าไปสูํ “อนาคตของการบริหารจัดการ” ท าให๎
สามารถเตรียมความพร๎อมส าหรับการเป็นผู๎สร๎างหลักการ กระบวนการ และแนวปฏิบัติในด๎านการบริหาร

                                                           
63 Peter F. Drucker , Management Challenges , เข๎าถึงข๎อมูลเมื่อ 20 ตุลาคม 2557 , เข๎าถึง

ข๎อมูลได๎จาก  http://www.novabizz.com/NovaAce/Mange/Management_Challenges. 
htm#ixzz2zVSbnbz 
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จัดการขึ้นใหมํเพ่ือใช๎ในยุคสมัยข๎างหน๎า และนวัตกรรมการบริหารจัดการยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่
สร๎างสรรค์คุณคําให๎กับโครงสร๎าง และบทบาทในองค์กร ประเมินผลงานพนักงาน และการให๎คําตอบแทน64 

พัฒนชัย  กุลสิริสวัสดิ์ กลําวถึงการบริหารจัดการสมัยใหมํพ้ืนฐานที่มุํงสูํอนาคต ต๎องประกอบไป
ด๎วย วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรทีส่ร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆควบคูํกับการพัฒนาคุณภาพ พันธกิจ : สร๎างความเป็นผู๎น า
ในธุรกิจที่ด าเนินอยูํ สร๎างเสริมการท างานเป็นทีม โดยมีวัตถุประสงค์  :  สร๎างความพึงพอใจ มีจริยธรรม 
และรับผิดชอบตํอสังคม ให๎การศึกษาและพัฒนาบุคลากร ตลอดเวลา มีวิธีคิดที่ทุกคนในองค์กรมีสํว นรํวม
ในการสร๎างคุณภาพ ให๎ความส าคัญแกํกระบวนการท างาน  วิธีการท างาน : บริหารด๎วยข๎อมูลจริงใน
สถานที่จริง มุํงแก๎ปัญหาที่สาเหตุ เน๎นการปูองกันการเกิดปัญหาซ้ า ใช๎กรรมวิธีทางสถิติ มีการจัดล าดับ
ความส าคัญด าเนินการบริหารแบบ PDCA สร๎างระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยํางสม่ าเสมอ คํานิยม : 
ถูกต๎อง ถูกใจ ถูกเวลา ถูกหลัก65 

 โจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston) และคณะกลําวถึงการจัดการอนาคต วําการบริหารงาน   
มีลักษณะที่เป็นสากล ให๎ความส าคัญตํอความสามารถหรือทักษะการบริหาร ให๎ความส าคัญตํอการมอบ
อ านาจ การควบคุมหนํวยงานกลาง ไปให๎หนํวยงานผู๎ปฏิบัติ เพื่อให๎ผู๎บริหารของแตํละหนํวยงานมีอิสระและ
มีความคลํองตัวในการบริหารและการด าเนินงาน เน๎นการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างหนํวยงานให๎มีขนาดเล็กลง 
เน๎นการแปรสภาพกิจการของรัฐให๎เป็นเอกชนมีการจ๎างเหมาบุคคลภายนอก ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจ๎าง
บุคลากรของภาครัฐให๎มีลักษณะเป็นระยะสั้นและก าหนดเงื่อนไขข๎อตกลงให๎มีความชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได๎ เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานและการให๎ความส าคัญตํอการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ มีการสร๎างแรงจูงใจและให๎รางวัล
ตอบแทนในรูปของตัวเงินมากขึ้น สร๎างระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช๎จํายเงินงบประมาณ โดย
พยายามลดต๎นทุนคําใช๎จํายและเพ่ิมผลผลิต66 

 เนตรพัณณา ยาวิราช กลําวไว๎ในเรื่องแนวคิดการจัดการสมัยใหมํที่จะน าไปสูํอนาคตวํา เป็นการ
จัดการเชิงกลยุทธ์เนื่องจากการจัดการต๎องมีการเพิ่มมูลคํา เพื่อให๎องค์กรแข็งแกรํง หากลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการอยํางดีที่สุด แผนกลยุทธ์จ าก าหนดเปูาหมายที่แนํนอนชัดเจน สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ การวางแผน
                                                           

64 Gary ,Hamel with Bill Breen ,The Future of Management [Published arrangement 
with Havard Business School Press, 2007] , 43-45. 

65 พัฒนาชัย  กุลสิริสวัสดิ์ , เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหมํ 
, โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุํนที่ 4 ณ ห๎องอบรมชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 27 มีนาคม 2550. 

66 บทบาทของการจัดการ,เข๎าถึงเมื่อ 20 ตุลาคม 2557,เข๎าถึงได๎จากhttp://www.bloggang 
.com/viewdiary.php?id=oboy&month=10-009&date=13&group=2&gblog=6 
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กลยุทธ์จะชํวยให๎ผลตอบแทนทางการเงินขององค์การได๎ดีกวําการด าเนินงานที่ปราศจากการวางแผนระยะ
ยาว67 

การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 (Management Challenges for the 21st Century) 
ปีเตอร์  เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. DuckerX กลําววํา โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแหํงการ

เปลี่ยนแปลง และนี่คือ หนังสือแนวบริหารจัดการผลงานของเขาอีกเลํมหนึ่ง ซึ่งวําด๎วยเรื่องแหํงการ
เปลี่ยนแปลง นั่นคือ ความเป็นจริงของสังคมใหมํที่มีปัญหาท๎าทายที่ส าคัญส าหรับองค์กร ผู๎บริหาร หรือ
แม๎กระทั่งคนท างานทุกๆ คน ความมุํงหวังของปีเตอร์ เอฟ.ดรัคเกอร์ ก็คือ ต๎องการให๎เราใครํครวญวํา
ความรู๎ความสามารถที่ทุกคนมีอยูํ จะสามารถจัดการกับปัญหาที่ท๎าทายที่ปรากฏอยูํในหนังสือเลํมนี้เพ่ือ 
สร๎างเป็นโอกาสให๎กับองค์กรและตัวเราเองได๎อยํางไร โดยเน๎นหนักในเรื่องของการปฏิบัติโดยแท๎  เนื้อหา
ของหนังสือมี 6 หัวข๎อหลัก คือ 

  1. แบบจ าลองการบริหารแนวใหมํ 
  2. กลยุทธ์ : สิ่งใหมํท่ีแนํนอนกวํา 
  3. ผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 
  4. การเปลี่ยนแปลงด๎านข๎อมูลขําวสาร 
  5. ผลิตภาพของแรงงานที่ใช๎ความรู๎ความสามารถในการท างาน และ 
  6. การบริหารตนเอง 
แตํละหัวข๎อจะมีปัญหาที่ท๎าทายซึ่งเป็นภาพของอนาคต ซึ่งบางภาพก็เกิดขึ้นแล๎วในบางประเทศที่

พัฒนาแล๎ว จึงเหมาะอยํางยิ่งส าหรับผู๎ที่ต๎องการก๎าวไปสูํโลกแหํงศตวรรษที่ 21 ด๎วยความมั่นคง และ
ตํอไปนี้จะเป็นข๎อความบางสํวนของหนังสือเลํมนี้ 

1. แบบจ าลองการบริหารแนวใหม่ 

ตั้งแตํอดีตได๎มีการออกแบบโครงสร๎างองค์กร หลักการบริหารองค์กรไว๎มากมาย แตํเมื่อ
สภาพแวดล๎อมเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบการบริหาร บางอยํางอาจไมํมีประโยชน์หรือไมํเป็นจริง ในยุคหนึ่ง
บางสังคมมองการบริหารเป็นเรื่องต๎องห๎าม แตํในบางยุสังคมมองการบริหารเป็นเรื่องที่ชอบธรรม จากอดีต
ที่ค๎นหาหลักการบริหารที่ถูกต๎องเพียงอยํางเดียว หรือโครงสร๎างองค์กรที่ถูกต๎องเพียงอยํางเดียวได๎เปลี่ยนไป
แล๎ว ในการจัดโครงสร๎างองค์กรนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู๎บริหารต๎องให๎ความส าคัญ และจ าเป็นที่ต๎องศึกษา
จุดอํอนหรือข๎อจ ากัดขององค์กรตํางๆ วํางานประเภทใดเหมาะสมมากที่สุดหรือน๎อยที่สุด เพราะเมื่อองค์กร
สามารถมีโครงสร๎างที่เหมาะสมแล๎ว เทํากับเป็นการก าหนดอ านาจหน๎าที่ของคนในองค์กรไว๎อยํางชัดเจน 
และมีการบริหารคนที่ถูกต๎อง 

                                                           
67 เนตรพัณณา ยาวิราช , การจัดการสมัยใหม่  (กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 

2553.) 
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โดยมีข๎อสมมติพ้ืนฐานวํา องค์กรตํางๆ มีหรืออยํางน๎อยก็ควรจะใช๎วิธีการเพียงหนึ่งเดียวในการ
บริหารคน ซึ่งมักถูกใช๎สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคนในต าราหรือบทความทุกเลํมเกี่ยวกับการ
บริหารคน และได๎กลายเป็นข๎อสมมติพ้ืนฐานให๎กับข๎อสมมติอ่ืนๆ เกี่ยวกับคนในองค์กร 

 เราทราบกันมาประมาณ 50 ปีแล๎ววํา เงินเพียงอยํางเดียวไมํสามารถจูงใจให๎พนักงานหรือแรงงาน
ท างานให๎องค์กรได๎ ความไมํพอใจในตัวเงินที่ได๎รับกลับท าลายความตั้งใจในการท างานของพนักงานหรือ
แรงงานเสียอีก อยํางไรก็ตาม ความพอใจในตัวเงินที่ได๎รับเป็น ปัจจัยอนามัย ซึ่งเฟรดริค เฮอร์ซเบอร์ก ได๎
เขียนไว๎ในหนังสือชื่อ The Motivation to Work เมื่อประมาณ 40 ปีมาแล๎ว คือ ในปี 1959 สิ่งจูงใจของ
แรงงานโดยเฉพาะอยํางยิ่งแรงงานที่มีความรู๎ความช านาญ คือสิ่งที่จูงใจกลุํมอาสาสมัครให๎ท างานเพ่ือ
องค์กร กลุํมอาสาสมัครเหลํานี้ ยํอมจะต๎องได๎รับความพึงพอใจจากการท างานมากกวําพนักงานประจ า 
เหตุผลงํายๆ ก็คือ กลุํมอาสาสมัครไมํได๎รับเงินเป็นคําตอบแทน สิ่งที่พวกเขาต๎องการคือการท างานที่ท๎าทาย
ความสามารถ พวกเขาต๎องการทราบภาระหน๎าที่ขององค์กร และต๎องการเชื่อถือในภาระหน๎าที่นั้นๆ พวก
เขาต๎องการการฝึกอบรมอยํางตํอเนื่อง พวกเขาต๎องการเห็นผลงานที่เขาได๎ท าไป นั่นคือผู๎บริหารควรบริหาร
กลุํมแรงงานที่แตกตํางกันด๎วยวิธีการที่แตกตํางกัน 

  ดังนั้นการบริหารคนจึงมีลักษณะเป็น การท าตลาดให๎งานขององค์กร (Marketing Job) มากขึ้น 
จุดเริ่มต๎นของทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติอาจจะต๎องเป็น การบริหารเพ่ือผลการปฏิบัติงาน และจุดเริ่ มต๎นนี้
เองที่อาจจะกลายมาเป็นค านิยามของผลที่ต๎องการได๎รับ ผลิตภาพของแรงงานที่มีความรู๎ความช านาญ ถูก
น ามากลําวถึงอยํางมากในการบริหารคน เฉกเชํนเดียวกับการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตภาพของแรงงานระดับ
ปฏิบัติการได๎ถูกน ามากลําวถึงอยํางมากในการบริหารคนเมื่อประมาณ 100 ปีมาแล๎ว หรือนับตั้งแตํยุค
ของเฟรด เดอริค ดับเบิลยู เทย์เลอร์ กลําวโดยรวมแล๎วสิ่งที่เราได๎กลําวถึงมาทั้งหมด ต๎องการข๎อสมมติ
พ้ืนฐานเกี่ยวกับคนในองค์กรและผลงานของคนเหลํานั้นแตกตํางกันไป ผู๎บริหารที่ดีจะไมํบริหารคน งาน 
ต๎องเป็นเครื่องมือ ชี้น าแนวทางให๎บุคคล และ เปูาหมายขององค์กร คือการสร๎างผลิตภาพ ให๎กับจุดแข็ง
และความรู๎ความสามารถของแตํละบุคคล นี่เป็นหนึ่งในแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหมํของปีเตอร์ 
เอฟ.ดรัคเกอร์ และเป็นเสียงเรียกร๎องแรกที่เตือนให๎คุณลงมือปฏิบัติการเตรียมตัวเองให๎พร๎อมรับกับสิ่งที่ท๎า
ทายใหมํๆ อยูํเสมอ 

2. กลยุทธ์ : สิ่งใหม่ที่แน่นอนกว่า 

เหตุใดจึงต๎องสร๎างกลยุทธ์ เป็นค าถามที่หลายคนสงสัย จากค าถามดังกลําวสามารถอธิบายได๎ ดังนี้ 
ความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากกลยุทธ์ซึ่งไมํสามารถสร๎างผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวังไว๎ มักจะเป็นสัญญาณ
เตือนภัยครั้งแรกที่วําองค์กรควรจะหันมาทบทวนทฤษฎีด๎านธุรกิจของตนได๎แล๎วและผลส าเร็จเกินคาดใดๆ 
ก็มักจะเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งแรกวําองค์กรหันกลับมาพิจารณาทฤษฎีด๎านธุรกิจของตนอีกครั้ง....องค์กร
สามารถใช๎ดุลพินิจตัดสินใจวําสิ่งใดคือ "โอกาส" ก็ตํอเมื่อองค์กรนั้นได๎สร๎างกลยุทธ์นี้มาใช๎แล๎ว มิฉะนั้น
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องค์กรจะไมํสามารถบอกได๎เลยวําตนต๎องการให๎ด าเนินการลักษณะเชํนไรและกระจายทรัพยากรที่มีอยูํ
อยํางไร  ในศตวรรษท่ี 21 องค์กรธุรกิจควรวางพ้ืนฐานกลยุทธ์ โดยยึดปัจจัย 5 ประการ ดังนี้ 

1. การลดอัตราเกิดของประชากรในกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎ว คือ ปัจจัยที่จัดวํามีความส าคัญที่สุด
ในปัจจุบัน คือ อัตราการเกิดที่ลดลงของประชากรในกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎วและสิ่งส าคัญวําตัวเลข
จ านวนประชากรรวม คือ การกระจายอายุของประชากร โครงสร๎างกลุํมอายุของประชากรที่เปลี่ยนแปลง
ไปจัดเป็นปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์ นักการเมือง และการสาธารณะชนทั่วไปในประเทศที่ พัฒนาแล๎ว 
พร๎อมทั้งปัญหาเรื่องผู๎อพยพด๎วย การลดลงในอัตราการเกิดของประชากรยังสํงผลกระทบมหาศาลตํอ
การเมืองและสังคม รวมทั้งเศรษฐกิจและธุรกิจอีกด๎วย การวางกลยุทธ์ในอนาคตจ าเป็นต๎องเริ่มต๎นด๎วยการ
พิจารณาสภาพแวดล๎อมด๎านประชากรศาสตร์ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการลดอัตราการ เกิดของประชากรที่
พัฒนาแล๎วและจากพัฒนาการที่เรามองเห็นในปัจจุบัน 

 2. การเปลี่ยนแปลงในการกระจายรายได๎ที่ใช๎จํายได๎ คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างของรายได๎ที่
ใช๎จํายได๎ มีความส าคัญเทําเทียมกับการเปลี่ยนแปลงในโครงสร๎างประชากร ภาคเศรษฐกิจในภาคที่มีการ
ขยายตัวอยํางมากเรื่องล าดับความส าคัญ ดังนี้ รัฐบาล สุขภาพการศึกษานันทนาการ 

 ภาคนันทนาการภาคเดียวอาจสามารถเพ่ิมผลผลิตภาพหรือผลิตผลในระบบเศรษฐกิจได๎มากกวํา
ทั้งสามภาคที่เหลือ ในบรรดาภาคเศรษฐกิจทั้ง 4 ภาครัฐบาลสํงผลกระทบการกระจายรายได๎มากที่สุด 
ปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอการกระจายสัดสํวนของรายได๎ประชาชาติมากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
รัฐบาล ภาคเศรษฐกิจที่เหลือ 3 ภาค คือ สุขภาพ การศึกษาและนันทนาการ ล๎วนแตํเป็นผู๎ใช๎สินค๎าและ
บริการรายใหญํ โดยเฉพาะสินค๎าและบริการในการผลิต แตํไมํมีภาคเศรษฐกิจที่ผลิตวัตถุดิบในการผลิตที่จะ
สนับสนุนเศรษฐกิจได ๎

รัฐบาลในทุกๆ ประเทศที่พัฒนาแล๎วมักจะเรํงค๎นหาเครื่องมือใหมํๆ ที่มีประสิทธิภาพในการสํงผล
กระทบตํอการกระจายรายได๎ที่ใช๎จํายได๎ ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจใดๆ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมจะเป็นต๎อง
พิจารณาถึงรัฐบาลเป็นอันดับแรกในทางตรงกันข๎ามภาคนันทนาการ ในปัจจุบันเรียกได๎วําถึงจุดอ่ิมตัวหรือ
อาจก าลังเสื่อมถอย เพราะการแขํงขันในตลาดเป็นไปอยํางรุนแรงตามอ านาจซื้อ ทางตลาดที่มีมาก สํงผลให๎
อัตราก าไรของผู๎ประกอบการแตํละรายลดลงอยํางรวดเร็วในขณะที่สร๎างความแตกตางให๎ผลิตภัณฑ์อยําง
แท๎จริง มีน๎อยลงทุกขณะ ทั้งภาคสุขภาพและการศึกษานําจะยังคงเป็นภาพเศรษฐกิจหลักที่มีการขยายตัว 
ตํอไปอันเป็นผลมาจากปัจจัยด๎านประชากรศาสตร์แตํเมื่อพิจารณารายละเอียดในแตํละภาคแล๎วพบวําทั้ง
สองภาคจะต๎องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ครั้งส าคัญในประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีลักษณะอ่ิมตัว
หรือหดตัวสามารถเปลี่ยนไปสูํอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ได๎เมื่อระยะเวลาอ่ืนๆ ที่ไมํใชํธุรกิจก็ตาม จ าเป็นต๎อง
เรียนรู๎ที่จะวางกลยุทธ์ปรับตัวให๎เข๎ากับแนวโน๎มการกระจายรายได๎และการเปลี่ยนแปลงการกระจายรายได๎ 
ผู๎บริหารจึงจ าเป็นต๎องอาศัยทั้งขําวสารข๎อมูลในเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ 



30 

3. การก าหนดผลการด าเนินงาน คือ ทุกๆ สถาบันจ าเป็นต๎องพินิจพิเคราะห์ให๎ดีวําผลการ
ปฏิบัติงาน คืออะไร ในอดีตผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่เราก าหนดขึ้นมาได๎ โดยงํายและชัดเจนแตํในปัจจุบัน
ไมํใชํเชํนนั้นแล๎วและกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กรใดๆ ก็ตามจ าเป็นต๎องวางอยูํบนฐานนิยามของค าวํา 
“ผลการปฏิบัติงาน” 

4. ความสามารถทางการแขํงขันในตลาดโลก คือ ทุกสถาบันจ าเป็นต๎องก าหนดความสามารถใน
การแขํงขันในตลาดโลกเอาไว๎เป็นเปูาหมายหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ ไมํมีสถาบันใด ไมํวําจะเป็นธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล สามารถตั้งเปูาหมายไว๎จะด าเนินกิจการให๎อยูํตํอไป โดยไมํได๎วัดผลของการ
ด าเนินงานของตนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ผู๎น าในอุตสาหกรรมก าหนดขึ้น ดังนั้น ในการวางกลยุทธ์การ
ด าเนินงานใดๆ ในการบริหารจ าเป็นต๎องให๎การยอมรับในหลักการใหมํๆ สถาบันใดๆ ก็ตามไมํเฉพาะแตํ
สถาบันธุรกจิจ าเป็นต๎องด าเนินงานของตนเทียบกับมาตรฐานที่ถูกก าหนดขึ้นโดยผู๎น าอุตสาหกรรมซึ่งจะอยูํ
แหํงหนใดในโลกก็ได๎ 

5. แนวโน๎มความไมํสอดคล๎องกันระหวํางสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจการเมือง คือ หลักการ
สุดท๎ายที่น าเสนอเพ่ือมาใช๎วางกลยุทธ์ในชํวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร๎างทั่ว โลกและภายใต๎ภาวะ
ความไมํแนํนอนคือหลักที่วํา ด๎วยความไมํสอดคล๎องกันมากขึ้นระหวํางสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจและ
การเมือง หากสถาบันตํางๆ ไมํได๎เริ่มต๎นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมใหมํๆ แล๎ว สถาบันเหลํานั้นก็จะไมํ
สามารถพัฒนากลยุทธ์ของตนเองขึ้นมาได๎และสถาบันตํางๆ ก็จะไมํสามารถพร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลง
ใหมํๆ ที่จะเกิดขึ้นอีกในไมํกี่ปีข๎างหน๎าและถ๎าหากสถาบันเหลํานี้ไมํสามารถตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง
ใหมํๆ ได๎ส าเร็จ สถาบันนั้นๆ ก็จะไมํสามารถคาดหวังตํอไปได๎วําตนจะประสบผลส าเร็จได๎ เฉพาะอยํางยิ่ง
ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจที่เต็มไปด๎วยการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร๎างและการแลกเปลี่ยนวิทยาการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวิทยาการในที่สุด 

3. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ผู๎น าในยุคแหํงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในความหมายของปีเตอร์ เอฟ.ดรัคเกอร์ คือ ไมํ
วําใครก็ไมํสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได๎ เพราะเราสามารถท าได๎เพียงก๎าวไปข๎างหน๎า เพ่ือเตรียมพร๎อม
รับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันไมํคํอยมีใครพูดถึง การเอาชนะกระแสตํอต๎านการเปลี่ยนแปลง   
ซึ่งหัวข๎อนี้ในอดีตเมื่อประมาณ 10-15 ปีมาแล๎วเป็นที่นิยมกลําวขานกันมาก ในต ารา และสัมมนาทางการ
บริหารทั่วไป ปัจจุบันทุกคนยอมรับกันดีวํา การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎ แตํมีความหมายอีก
นัยหนึ่งวําการเปลี่ยนแปลงนั้นเปรียบเสมือน ความตายและภาษีอากร เราอยากจะเลื่อนมันออกไปให๎นาน
ที่สุดเทําที่จะท าได๎ และไมํมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใดที่เป็นเหตุการณ์นําประทับใจแกํบุคคลทั่วไป   
แตํในยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํ เชํน ในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนั้นกลายเป็นบรรทัดฐานของ
สังคมไปเสียแล๎ว แนํนอนมันยํอมสร๎างความเจ็บปวดและความเสี่ยง และที่ส าคัญ คือ การท างานภายใต๎
สภาวะของการเปลี่ยนแปลงนั้น ต๎องการการทุํมเทอยํางมากทั้งก าลังกายและก าลังใจ แตํถ๎าองค์กรไมํได๎
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มองเห็นวํา คนมีภาระหน๎าที่ที่จะต๎องน าการเปลี่ยนแปลงแล๎วลํะก็ เชื่อวํา องค์กรนั้นๆ ไมํวําจะเป็นธุรกิจ
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ฯลฯ จะไมํสามารถอยูํรอดได๎ 

ดังนั้น ผู๎บริหารในศตวรรษที่ 21 แล๎ว สิ่งที่ท๎าทายความสามารถของผู๎บริหาร คือ ผู๎บริหารสามารถ
น าพาองค์กรของตนให๎อยูํในฐานะผู๎น าการเปลี่ยนแปลงได๎หรือไมํ ผู๎ท าการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงวําเป็นโอกาส ผู๎น าการเปลี่ยนแปลงทราบวิธีการค๎นหาการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต๎อง และทราบวิธี
ที่จะสร๎างการเปลี่ยนแปลงอยํางมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งสิ่งเหลํานี้ต๎องการ 

   1. นโยบายการสร๎างอนาคต 

 2. วิธีการอยํางเป็นระบบในการมองหา และคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง 

 3. วิธีที่ถูกต๎องในการสร๎างความคุ๎นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3. นโยบายในการสร๎างสมดุลระหวํางการเปลี่ยนแปลงกับความตํอเนื่อง  และปัจจัยทั้งสี่ประการ
ข๎างต๎นนี่เองที่เป็นคุณสมบัติส าคัญของผู๎น าการเปลี่ยนแปลง  การสร๎างการเปลี่ยนแปลงนโยบายสุดท๎าย
ส าหรับผู๎น าการเปลี่ยนแปลง คือ การวางนโยบายเกี่ยวกับนวัตกรรมตํางๆ ขององค์กรอยํางมีระบบ หรือ
เป็นนโยบายเพ่ือสร๎างการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง นโยบายนี้เป็นสิ่งที่ก าลังอยูํในความสนใจขององค์กร และ
ประชาชนทั่วไปในปัจจุบัน แตํไมํใชํนโยบายที่มีความส าคัญที่สุดตํอองค์กร นโยบายอยํางการยกเลิก
กิจกรรม และการปรับปรุงองค์กรอยํางมีระบบ รวมทั้งการฉกฉวยโอกาสเพ่ือสร๎างความส าเร็จ กลับเป็น
นโยบายที่สามารถสร๎างผลิตภาพได๎ดีส าหรับองค์กรธุรกิจหลายแหํงทีเดียว และถ๎าหากปราศจากนโยบาย
เหลํานี้ องค์กรก็ไมํสามารถตั้งความคาดหวังวําจะเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส าเร็จ จากการ
สร๎างสรรค์สิ่งใหมํแกํอุตสาหกรรม 

แตํการจะเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส าเร็จได๎นั้น องค์กรธุรกิจจ าเป็นต๎องมีนโยบายที่
เรียกวํา การสร๎างสรรค์สิ่งใหมํอยํางเป็นระบบ และเหตุผลหลักในเรื่องนี้ไมํจ าเป็นวําต๎องเป็น เพราะผู๎น าการ
เปลี่ยนแปลง คือ ผู๎ที่ต๎องสร๎างสรรค์สิ่งใหมํเข๎าสูํสังคมและอุตสาหกรรม ถึงแม๎วําพวกเขาจะได๎สร๎างสรรค์สิ่ง
ใหมํจริง แตํเหตุผลหลักกลับเป็นเพราะนโยบายการสร๎างสรรค์สิ่งใหมํอยํางเป็นระบบนี้ สามารถสร๎าง
จิตส านึกให๎องค์กรในฐานะที่เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังท าให๎ทั่วทั้งองค์กรมองเห็นวําการ
เปลี่ยนแปลงนั้นคือโอกาสที่เกิดขึ้นมาใหม ํ

การเปลี่ยนแปลงและความตํอเนื่องสถาบันตํางๆ ในรูปแบบดั้งเดิมถูกออกแบบมาเพ่ือให๎ด าเนิน
อยํางตํอเนื่อง สถาบันตํางๆ ที่มีอยูํในปัจจุบันไมํวําจะเป็นธุรกิจ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือโบสถ์ จึง
ควรเพิ่มความพยายามให๎กับสถาบันของตนเพ่ือเตรียมพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือให๎สามารถน าการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่อยูํกันตรงข๎ามสถาบันในรูปแบบดั้งเดิม 

 อยํางไรก็ตาม ผู๎น าการเปลี่ยนแปลง คือ บุคคลที่ถูกออกแบบและหลํอหลอมมาเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง และในขณะเดียวกันก็ต๎องทราบถึงต าแหนํง หรือจุดยืน หรือสถานภาพของตนในองค์กร 
ทราบวําตนเองต๎องท างานกับใครบ๎าง ทราบวําตนสามารถคาดการณ์ หรือคาดหวังในสิ่งใดได๎บ๎าง ทราบถึง
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คํานิยมและกฎระเบียบขององค์กร บุคคลจะไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ของตนได๎ ถ๎าสภาพแวดล๎อมที่เป็นอยูํ
เป็นสิ่งที่ไมํสามารถคาดการณ์ได๎ ไมํสามารถท าความเข๎าใจได๎  หรือแม๎แตํไมํทราบวํามีลักษณะเป็นเชํนไร  
แตํความตํอเนื่องก็มีความส าคัญตํอสภาพแวดล๎อมขององค์กรเชํนกัน ในความเป็นจริงแล๎ว เราก าลังเรียนรู๎
กันมากขึ้นเกี่ยวกับความส าคัญของความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยตํางๆ ในระยะยาว เพ่ือให๎องค์กรสามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวเองได๎อยํางรวดเร็ว องค์กรควรสร๎างความสัมพันธ์ที่ใกล๎ชิด และตํอเนื่องกับผู๎จ าหนํายวัตถุดิบ
และคนกลางในชํองทางการจัดจ าหนําย โดยจะต๎องคงไว๎ซึ่ง บุคลิกภาพ ที่บํงชี้ถึงเอกลักษณ์ขององค์กรใน
สายตาของลูกค๎าและตลาด ทั้งนี้ สิ่งที่กลําวมาท้ังหมดยํอมน ามาใช๎ได๎จริงกับทั้งองค์กรธุรกิจและองค์กรอ่ืนๆ 
ที่ไมํใชํธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงและความตํอเนื่องจึงควรเป็นปัจจัยที่สนับสนุนกัน ไมํใชํปัจจัยที่ขัดแย๎งกัน ยิ่ง
องค์กรที่มีการจัดโครงสร๎างองค์กรเพ่ือให๎สามารถเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลงได๎มากเทําไร องค์กรก็จะต๎อง
สร๎างความตํอเนื่องทั้งภายในและภายนอกให๎กับตนเอง และต๎องการสร๎างสมดุลให๎เกิดขึ้นระหวํางการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วกับความตํอเนื่องมากขึ้นเทํานั้น 

 ในอนาคตการสร๎าง และรักษาสมดุลระหวํางการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วกับความตํอเนื่อง ก็จะ
กลายเป็นประเด็นที่กลําวถึงกันมากในการบริหารธุรกิจในอนาคตทั้งจากกลุํมนักบริหาร และนักวิทยาการ 
ตลอดจนนักเขียนต าราด๎านการบริหาร แตํปัจจุบันองค์กรบางแหํงถูกจัดวําเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลงและได๎
เผชิญกับปัญหามากมาย โดยที่บางปัญหาก็ยังไมํได๎รับการแก๎ไข 

 ข๎อเท็จจริงประการหนึ่งที่เราพบเห็นได๎ในประเทศที่พัฒนาแล๎ว และบางทีอาจจะเป็นทั้งโลก คือ 
โลกเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนับเป็นเวลาหลายปีมาแล๎ว การเปลี่ยนแปลงด๎านวิทยาการ หากแตํเป็น
การเปลี่ยนแปลงด๎านประชากรศาสตร์ การเมือง สังคม ปรัชญา และเหนืออ่ืนใด คือ การเปลี่ยนแปลง ใน
ระดับโลก ทฤษฎี และนโยบายเศรษฐกิจไมํใชํเครื่องมือที่มีประสิทธิผลอีกตํอไป รวมทั้งทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ก็จะไมํปรากฏขึ้นในโลกนี้ด๎วย เมื่อชํวงเวลานั้นแหํงการเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายสิบปีตํอมา    
จึงจะมีการสร๎างทฤษฎีใหมํข้ึนมาอีกเพ่ืออธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แตํคงจะมีปัจจัยคงที่เกิดขึ้นไมํมากนัก
ในระยะนั้น ความคิดที่พยายามจะปฏิเสธไมํให๎ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลง และบอกกับตนเองวํา      
วันพรุํงนี้ก็จะยังคงเหมือนวันวานที่ผํานมานั้น ชํางเป็นเรื่องไร๎สาระ อยํางไรก็ตาม สิ่งเหลํานี้จัดวําเป็น
ต าแหนํงซึ่งสถาบันที่มีอยูํ ไมํวําจะเน๎นองค์กรธุรกิจ หรือไมํก็ตามพยายามสร๎างขึ้นมา และที่ส าคัญ ก็คือ     
มีแนวโน๎มวํานโยบายตํางๆ มักถูกก าหนดขึ้นมาโดยสถาบันที่ประสบความส าเร็จสูงสุด ในชํวงกํอนที่จะมี
การเปลี่ยนแปลง และสถาบันเหลํานี้เองที่มีโอกาสได๎รับผลเสียจากภาพลวงตาที่วํา วันพรุํงนี้ก็ ยังคง
เหมือนกับวันวาน นั่นคือ เราคํอนข๎างมั่นใจและพูดได๎เต็มปากวํา จ านวนผู๎น าการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูํเป็น
จ านวนมากในทุกสาขาของปัจจุบัน ไมํวําจะเป็นวงการธุรกิจ การศึกษา และสาธารณสุข นับจากตํอไปนี้อีก 
30 ปี ควรจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป แตํความพยายามที่จะคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเหลํานี้เป็นสิ่งที่
คาดการณ์ลํวงหน๎าไมํได๎ มีนโยบายเดียวที่ดูเหมือนจะประสบความส าเร็จ คือ ความพยายามที่จะสร๎าง
อนาคต แนํนอนการเปลี่ยนใดๆ ก็ตามควรจะสอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมที่เป็นอยูํ อยํางไรก็ตาม ภายใต๎
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ข๎อจ ากัดตํางๆ อนาคตจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได๎งําย และสามารถสร๎างใหมํได๎ ความพยายามที่จะสร๎าง
อนาคตคํอนข๎างมีความเสี่ยงสูง แตํก็เรียกวํายังเสี่ยงน๎อยกวําการไมํได๎ท าอะไรเลย สัดสํวนความพยายาม    
ที่จะท าในสิ่งที่บทนี้เสนอแนะยํอมไมํประสบผลส าเร็จ แตํก็คาดวําคงจะไมํมีใครท าเชํนนั้น 

4.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร 

ในบทนี้เป็นเรื่องของความส าคัญของข๎อมูลขําวสาร ซึ่งปัจจุบันโลกก าลังอยูํในชํวงของการปฏิวัติ
ขําวสารใหมํ โดยจุดเริ่มต๎นนั้นมาจากองค์กรธุรกิจและเริ่มต๎นที่ขําวสารธุรกิจ แตํในไมํช๎านี้ขําวสารจะได๎แพรํ
ขยายไปสูํทุกๆ สถาบัน ทุกๆ วงการในสังคม 

 การปฏิวัติขําวสารจะท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางมาก ในความหมายของขําวสารทั้งในองค์กร
และบุคคล ทั้งนี้การปฏิวัติขําวสารนั้นไมํใชํการปฏิวัติทางวิทยาการ เครื่องจักรกล เทคนิควิธีการ โปรแกรม
ของวิทยาการขําวสารข๎อมูล หรือระบบขําวสารข๎อมูลทางการบริหาร และไมํได๎ถูกริ เริ่มขึ้นจากประธาน
กรรมการด๎านขําวสารข๎อมูลของบริษัท หากแตํเป็นแนวคิดที่ริเริ่มมาจากแนวคิดของบุคคลที่วงการ
วิทยาการขําวสารข๎อมูล มักจะดูถูกคือ นักบัญชี แตํการปฏิวัติขําวสารก็ได๎เริ่มแพรํขยายมาสูํขําวสาร      
ของบุคคลแล๎ว ซึ่งในสํวนของขําวสารข๎อมูลของบุคคลนี้ก็เชํนกัน คือไมํได๎อยูํในรูปแบบของ IT หรือ MIS 
และไมํได๎ถูกริเริ่มขึ้นจาก CIOs หากแตํเป็นการปฏิวัติของระบบการพิมพ์ จุดเริ่มต๎นที่เป็นปัจจัยผลักดัน    
ให๎เกิดการปฏิวัติขําวสารคือ ความล๎มเหลวของ อุตสาหกรรมขําวสารข๎อมูล ในการให๎ขําวสารข๎อมูลของ
บุคคลที่ท างานด๎าน IT ด๎าน MIS รวมทั้ง CIOs 

 ข่าวสารที่จ าเป็นต่อการท างานของผู้บริหาร 

 มีวิทยาการใหมํๆ ในปัจจุบันหลายอยํางที่สร๎างอุปกรณ์และเครื่องมือในการประมวลผลข๎อมูลแกํ
บุคคลทั่วไป แตํเมื่อขําวสารได๎วิวัฒนาการไปมากขึ้น ผู๎คนตํางพากันให๎ความสนใจกับขําวสารข๎อมูลองค์กร 
ตามท่ีได๎กลําวถึงรายละเอียดแล๎วในบทนี้ 

 แตํในความเป็นจริงแล๎ว ขําวสารที่นําจะมีความส าคัญกวําคือ ขําวสารที่จ าเป็นตํอการท างาน    
ของพนักงานที่ใช๎ความรู๎ความสามารถในการท างาน เนื่องจากขําวสารส าหรับบุคคลเหลํานี้ถือ ได๎วําเป็น
ทรัพยากรหลักในการท างาน ระบบขําวสารของข๎อมูลนั้นชํวยให๎พนักงานและแรงงานที่ใช๎ความรู๎
ความสามารถในการท างาน สามารถปฏิบัติงานของตนได๎ 

 เป็นที่ทราบกันดีวํา ในปัจจุบันยังไมํมีใครหรือหนํวยงานใด ที่สามารถปูอนข๎อมูลที่จ าเป็นตํอ     
การท างานของผู๎บริหารหรือพนักงาน เว๎นเสียแตํวําผู๎บริหารหรือพนักงานจะเป็นผู๎จัดหาข๎อมูลที่ตนต๎องการ 
และบอกถึงวิธีการที่จะจัดระบบขําวสารข๎อมูล ในปัจจุบันก็มีแนวโน๎มสร๎างเครือขํายเพ่ือเชื่อมโยงขําวสาร    
ให๎ไปถึงพนักงานในบริษัท ตลอดจนฝุายตํางๆ ภายในบริษัทกันมากขึ้น เราจึงสามารถกลําวได๎วํา ขําวสาร
ข๎อมูลนั้นชํวยให๎พนักงานและแรงงานที่ใช๎ความรู๎ความสามารถในการท างาน สามารถปฏิบัติงานของตนได๎
เป็นที่ทราบกันดีวํา ในปัจจุบันยังไมํมีใครหรือหนํวยงานใดที่สามารถปูอนข๎อมูลเหลํานั้นด๎วยตัวเอง แตํก็มี
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ผู๎บริหารบางคนที่ก าลังใช๎ความพยายามในการก าหนดขําวสารข๎อมูลที่ตนต๎องการ และบอกถึงวิธีที่         
จะจัดระบบขําวสารข๎อมูลเหลํานั้นด๎วย ผู๎บริหารเหลํานี้มีแนวโน๎มพ่ึงพาบุคลากรที่ท าหน๎าที่ผลิตข๎อมูลตํางๆ 
อันได๎แกํ พนักงานในฝุายไอที และพนักงานบัญชี เพ่ือให๎บุคคลเหลํานี้ก าหนดขําวสารข๎อมูลที่จ าเป็นตํอการ
ท างานของผู๎บริหารแทนตนเอง แตํในบางครั้งผู๎ผลิตข๎อมูลเหลํานี้อาจจะไมํสามารถทราบวํา ข๎อมูลอะไรบ๎าง
ที่ผู๎ที่ใช๎ความรู๎ความสามารถในการท างาน และโดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎บริหารเทํานั้นที่จะสามารถเปลี่ยนข๎อมูล
ให๎เป็นขําวสารได๎ และพนักงานที่ใช๎ความรู๎ความสามารถในการท างาน และโดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎บริหาร
เทํานั้นที่สามารถตัดสินใจเลือกการจัดระบบขําวสารข๎อมูลของตน เพ่ือให๎สามารถน าไปใช๎เป็นทรัพยากร
หลักในการด าเนินกิจกรรมใดๆ ได๎อยํางมีประสิทธิผล 

ในการผลิตขําวสารที่จ าเป็นตํอการท างานของผู๎บริหารนั้น ผู๎บริหารจะต๎องเริ่มต๎นด๎วยค าถาม      
2 ข๎อ คือ 

 1. ขําวสารอะไรบ๎างที่ตัวเขาต๎องมีไว๎เพ่ือท างานกับกลุํมบุคคลตํางๆ เพ่ือให๎งานที่พวกเขา
รับผิดชอบส าเร็จลงด๎วยดี? แล๎วขําวสารนั้นๆ ควรจะอยูํในรูปแบบใด? และเป็นขําวสารในชํวงเวลาใด?  
 2. ขําวสารอะไรบ๎างที่พวกเขาต๎องการมีไว๎ใช๎ได๎เองในการท างานของตน? มาจากแหลํงใด อยูํใน
รูปแบบใด? และเป็นขําวสารในชํวงเวลาใด? 
  ผู๎บริหารที่ตั้งค าถามเหลํานี้ จะค๎นพบในไมํช๎าวําขําวสารเพียงเล็กๆ น๎อยๆ ที่ตนเองจ าเป็นต๎องมีไว๎
ในการท างานของตนเอง จนกลายเป็นระบบขําวสารของบริษัทตน เชํนในบางครั้งอาจจะกลายเป็นระบบ
ขําวสารทางการบัญชี ถึงแม๎วําในหลายๆ กรณี ข๎อมูลทางบัญชีจะต๎องถูกน ามาทบทวน น ามาค านวณใหมํ 
หรือน ามาปรับปรุงใหมํ เพ่ือให๎สามารถน าไปใช๎กับงานของผู๎บริหาร แตํขําวสารจ านวนมากที่ผู๎บริหาร
จ าเป็นต๎องมีไว๎ใช๎ในการท างานของตนเองนั้น สํวนใหญํมาจากภายนอกองค์กร และเป็นขําวสารที่ต๎องได๎รับ
การจัดระบบแยกออกมาตํางหากแตกตํางไปจากระบบขําวสารภายในองค์กร บุคคลคนเดียวที่สามารถจะ
ตอบค าถามที่วํา ตัวเขาจะไปค๎นหาขําวสารที่ต๎องการได๎จากแหลํงใด ? จากใคร ? และอยูํในรูปแบบใด?    
คือ บุคคลอื่น 

ขั้นตอนแรกในการไปค๎นหาเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งขําวสารที่ผู๎บริหารจ าเป็นต๎องมีไว๎ใช๎ในการท างานของ
ตนเองคือ การไปหาบุคคลใดก็ตามที่ผู๎บริหารจะต๎องท างานด๎วย เป็นบุคคลที่ผู๎บริหารจะต๎องพ่ึงพาการ
ท างานของเขา ตลอดจนเป็นบุคคลใดก็ตามที่ต๎องการทราบวําตนก าลังท างานอะไรอยูํ จากนั้นก็สอบถาม
ขําวสารจากบุคคลอ่ืนเหลํานี้ แตํกํอนที่จะตั้งค าถาม ผู๎บริหารจะต๎องเตรียมตัวที่จะตอบค าถามด๎วย  
เนื่องจากบุคคลอื่นเหลํานี้ยํอมจะกลับมาถามวํา แล๎วขําวสารอะไรบ๎างที่ทํานผู๎บริหารต๎องการจากพวกเขา? 
ดังนั้นในขั้นแรกผู๎บริหารจ าเป็นต๎องพินิจพิเคราะห์ค าถามจากทั้งสองด๎านด๎วย จากนั้นจึงจะเริ่มต๎นออกไป
พบบุคคลอ่ืนเหลํานี้และตั้งค าถามวํา พวกเขาต๎องให๎ขําวสารอะไรแกํตัวคุณบ๎าง ? ทั้งสองค าถาม คือ      
พวกเขาต๎องให๎ขําวสารอะไรแกํพวกคุณบ๎าง ? และ พวกเขาต๎องการขําวสารอะไรบ๎างจากพวกคุณ?         
นั้นดูแล๎วเป็นค าถามที่ไมํคํอยจริงใจ แตํใครก็ตามที่ได๎มีโอกาสตั้งค าถามเชํนนี้ก็จะค๎นพบในไมํช๎าวํ า ใครที่  
จะสามารถตอบค าถามทั้งสองข๎อนี้ได๎ จะต๎องผํานการพินิจพิเคราะห์ การทดลองผิดทดลองถูกและการ
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ท างานอยํางหนักจึงจะตอบค าถามนี้ได๎ และค าตอบที่ได๎ก็ไมํเป็นอมตะ ความเป็นจริงแล๎ว ค าถามเหลํานี้
จ าเป็นต๎องถูกน ามาใช๎ถามซ้ าในองค์กรทุกๆ 18 เดือนหรือมากกวํานั้น อีกทั้งจะต๎องถูกน ามาถามซ้ าอีกทุก
ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับงานและภาระหน๎าที่ที่ตนได๎รับมอบหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนกับงานและภาระหน๎าที่ของผู๎อื่น 

 แตํใครก็ตามท่ีให๎ความส าคัญกับการตั้งค าถามเหลํานี้ บุคคลคนนั้นจะเริ่มแนํใจในไมํช๎าวํา อะไรคือ
ขําวสารที่ตนต๎องการ และอะไรคือขําวสารที่ตนต๎องให๎กับบุคคลอ่ืน หลังจากนั้นเขาก็จะสามารถรวบรวม
จัดระบบขําวสารทั้งสองประเภทนี้ได๎ 

 การรวบรวมข่าวสาร 
 ขําวสารที่ยังไมํได๎รับการรวบรวมหรือจะจัดกลุํมอยํางมีระบบ เรายังคงเรียกวําเป็นข๎อมูลไมํใชํ

ขําวสาร นั่นคือขําวสารที่มีความหมายตํอองค์กรหรือจัดกลุํมอยํางมีระบบ อยํางไรก็ตามค ากลําวนี้ไมํได๎
ชี้ให๎เห็นวํา ขําวสารชนิดใดหรืออยูํในรูปแบบใด จึงจะจัดวําเป็นขําวสารที่มีความหมายตํอองค์กร โดย
เฉพาะที่ยังไมํได๎บอกวําองค์กรแบบใดที่จะมีความหมายส าหรับงานหนึ่งๆ นอกจากนี้  ขําวสารเดียวกัน
อาจจะถูกรวบรวมหรือน าไปจัดกลุํมด๎วยวิธีการที่แตกตํางกัน เพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกตํางกันไป   
ตํอไปจะได๎กลําวถึงกรณีตัวอยํางที่นําสนใจ นับตั้งแตํ แจ๏ค เวลช์เข๎าไปซื้อกิจการของเจเนอรัล อิเล็กทริก 
หรือ จีอี และด ารงต าแหนํงเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินที่ดี มีทรัพย์สินมากกวําอีกหลายๆ บริษัทในโลก 
ปัจจัยหลักประการหนึ่งที่น าไปสูํความส าเร็จในครั้งนี้ คือ ความสามารถของจีอีในการรวบรวมขําวสารการ
ด าเนินงานของหนํวยธุรกิจทุกๆ หนํวยของตนเอง ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือน าไปใช๎ตามวัตถุประสงค์ที่
แตกตํางกันไป บริษัทยังคงมีรายงานทางการเงินและการตลาดตามรูปแบบดั้งเดิม เนื่องจากเป็นวิธีการที่
บริษัทสํวนใหญํในสมัยนั้นน ามาใช๎ประเมินผลการด าเนินงานของตนเองทุกปี หรือมากกวํานั้น แตํข๎อมูล
เดียวกันนี้ยังถูกมารวบรวมและจัดระบบใหมํเพ่ือใช๎ในการวางกลยุทธ์ในระยะยาวของบริษัท เพ่ือชี้ให๎เห็นถึง
โอกาสธุรกิจที่อาจจะสํงผลเป็นความส าเร็จหรือความล๎มเหลวเกินกวําที่คาดไว๎ แตํในขณะเดียวกัน ก็ยัง
ชี้ ให๎ เห็นถึงผลตํางที่ เกิดขึ้น ระหวํางผลด าเนินงานที่ เกิดขึ้นจริงกับผลด าเนินงานที่คาดหวังไว๎   
วิธีที่สามในการจัดระบบข๎อมูลเดียวกันด๎วยวิธีการที่แตกตํางกันออกไปคือ การจัดระบบข๎อมูลแยกตาม
ระดับของการให๎ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่แตกตํางกันออกไป คือ การจัดระบบข๎อมูลแยกตาม
ระดับของการให๎ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นข๎อมูลหลักประกอบการตัดสินใจเลื่อนต าแหนํง
ไปสูํต าแหนํงผู๎บริหาร โดยเฉพาะอยํางยิ่งต าแหนํงผู๎จัดการทั่วไปของหนํวยธุรกิจหนึ่งๆ อยํางไรก็ตาม      
จากประสบการณ์ของปีเตอร์ เอฟ.ดรัคเกอร์เอง ยังไมํมีผู๎บริหารคนใดที่สามารถจัดระบบขําวสารหนึ่งๆ ได๎
เหมือนกับผู๎บริหารอีกคนหนึ่ง หรือด๎วยวิธีการที่เหมือนกัน ขําวสารเป็นสิ่งที่จะต๎องได๎รับการจัดระบบตาม
วิธีการท างานของผู๎บริหารแตํละคน แตํผู๎บริหารทุกคนก็สามารถมีวิธีการพ้ืนฐานในการจัดระบบขําวสาร
ของตน 

 วิธีการแรกคือ การจัดเหตุการณ์ส าคัญแล๎วมีเหตุการณ์ใดบ๎าง (โดยปกติจะมีมากกวํา 1 
เหตุการณ์) ที่เป็นเหตุการณ์ส าคัญซึ่งมีผลตํอการด าเนินงานของธุรกิจนับตั้งแตํเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้ น 
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เหตุการณ์ส าคัญอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด๎านวิทยาการ เชํน ความส าเร็จของโครงการวิจัยค๎นคว๎า 
เหตุการณ์ส าคัญอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มีผู๎คนเข๎ามาเกี่ยวข๎องมากมาย หรืออาจจะเกี่ยวข๎องกับการแนะน า
สินค๎า หรือการบริการใหมํเข๎าสูํตลาดหลักหรือตลาดใหมํ 

 การพิจารณาวําเหตุการณ์ใดถือเป็นเหตุการณ์ส าคัญขึ้นอยูํกับการตัดสินใจของผู๎บริหารเป็นหลัก 
แตํเป็นการตัดสินใจรํวมกับฝุายตํางๆ ที่ผู๎บริหารยังคงต๎องพ่ึงพาบุคลากรในฝุายอยูํ ซึ่งอาจจะเป็นการ
ตัดสินใจที่มีความส าคัญมากที่สุดส าหรับทุกๆ คนในองค์กร เนื่องจากจะต๎องเข๎าไปมีสํวนรํวมกับเ พ่ือน
รํวมงานด๎วยกัน หรือแม๎แตํผู๎ที่อยูํในต าแหนํงที่สูงกวํา 

 วิธีการตํอไป มาจากแนวคิดของทฤษฎีความนําจะเป็นสมัยใหมํ ซึ่งเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎี
ใหมํๆ หลายทฤษฎีในปัจจุบัน เชํน การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ทฤษฎีความนําจะเป็นนี้ชี้ให๎เห็นถึงสํวน
ตํางระหวํางความผันผวนตามปกติ ซึ่งเกิดขึ้นภายในชํวงของการกระจายแบบปกติ กับความผันผวนอันเป็น
ผลจากการเกิดเหตุการณ์หนึ่งๆ ที่ก าหนดให๎ (เชํนการควบคุมคุณภาพในกระบวนการการผลิต) ผู๎บริหาร
จ าเป็นต๎องด าเนินการอยํางใดอยํางหนึ่ง 

 วิธีการพ้ืนฐานอีกวิธีหนึ่ง ที่ถูกน ามาใช๎ในการรวบรวมและจัดระบบขําวสาร เป็นวิธีที่มีพ้ืนฐานมา
จากแนวคิดทฤษฎีระดับของการรับรู๎ ซึ่งพ้ืนฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีการรับรู๎ในเชิงจิตวิทยาอีกทอดหนึ่ง   
นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อ กุสตาฟ เฟชเนอร์ (มีชีวิตระหวํางปี 1801-1887) เป็นคนแรกที่กลําววํา ประสาท
สัมผัสของเราจะไมํสามารถรับรู๎ตํอตัวกระตุ๎นใดๆ จนกวําจะมีระดับของการกระตุ๎นมากพอ คือผํานพ๎น
ระดับของการรับรู๎ มีแนวคิดตํางๆ ที่ด าเนินรอยตามหลักทฤษฎีนี้ แตํแนวคิดเหลํานี้ยังคงไมํใชํเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนจริง เป็นเพียงข๎อมูลจนกวําจะมีตัวกระตุ๎นที่มีระดับของความเข๎มข๎นมากพอและได๎ผํานพ๎นระดับของ
การรับรู๎มาแล๎ว มีเหตุการณ์อยูํหลายเหตุการณ์ทั้งที่เกี่ยวข๎องกับงานและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับเรื่อง
สํวนตัวที่ชํวยให๎ผู๎บริหารสามารถรวบรวมและจัด ระบบข๎อมูลเพ่ือสร๎างขําวสาร  ตัวอยํางเชํน เมื่อเรา
กลําวถึงค าวํา เศรษฐกิจตก เราก าลังพูดถึงระดับของการรับรู๎ที่วัดได๎จากยอดขายและก าไรซึ่งลดลงในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย โดยยอดขายและก าไรนั้นยังคงลดลงอยํางตํอเนื่องหลังจากผํานระดับของการรับรู๎ได๎นั้นๆ 
ไปแล๎ว ในท านองเดียวกันโรคร๎ายชนิดหนึ่งจะกลายเป็นโรคระบาดก็ตํอเมื่อ จ านวนผู๎ปุวยเป็นโรคร๎ายชนิดนี้
เพ่ิมข้ึนจนเกินกวําระดับหนึ่ง ซึ่งถือวําเป็นระดับของการเกิดโรคระบาด ท๎ายสุดแล๎ว ผู๎บริหารหลายทํานได๎
ค๎นพบวํา วิธีการในการรวบรวมและการจัดกลุํมขําวสารอยํางเป็นระบบและมีประสิทธิผลมีวิธีเดียวงํายๆ 
คือ การรวบรวมขําวสารที่ผู๎บริหารได๎รับทราบมาวําเป็นสิ่งผิดปกติ ตัวอยํางเชํน จดหมายของผู๎ บริหาร ใน
แตํละเดือน พนักงานหรือลูกน๎องจะเขียนจดหมายถึงผู๎บริหาร 1 ฉบับ เพ่ือรายงานสิ่งที่ผิดปกติ และเป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นโดยไมํคาดคิดมากํอน ตามขอบเขตของงานและการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งสํวน
ใหญํของ สิ่งที่ผิดปกติ นั้น เป็นเหตุการณ์ที่ผู๎บริหารไมํให๎ความสนใจได๎อยํางปลอดภัย แตํก็ยังมีอีกสํวนหนึ่ง
ที่เป็น เหตุการณ์พิเศษ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะเชื่อมโยงกัน กลําวคือ งานแตํละฝุายที่พนักงานแตํละ
คนรับผิดชอบจะไมํเกี่ยวข๎องกัน แตํเมื่อรวมเหตุการณ์ในท านองนี้เข๎าด๎วยกันแล๎ว จะกลายเป็นเหตุการณ์
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ส าคัญซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอการด าเนินงานขององค์กร จดหมายของผู๎บริหารจึงชี้ให๎เห็นถึงรูปแบบของ
เหตุการณ์ที่ผู๎บริหารต๎องให๎ความสนใจ และเป็นเครื่องมือสื่อขําวสารแกํผู๎บริหาร 

5 ผลิตภาพของแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถในการท างาน 
ปีเตอร์ เอฟ.ดรัคเกอร์ กลําววํา ส าหรับศตวรรษท่ี 21 แล๎ว ปัจจัยส าคัญท่ีสุดซึ่งผู๎บริหารจ าเป็นต๎อง

สร๎างขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการท างานของตน คือ การเพ่ิมผลิตภาพของงานและแรงงานที่ใช๎ความรู๎
ความสามารถในการท างาน (Productivity) และถือวําเป็นทรัพย์สินที่มีคํามากที่สุดขององค์กร ไมํวําจะเป็น
องค์กรธุรกิจหรือองค์กรประเภทอ่ืนก็ตาม  

 6 การบริหารตนเอง 

ปัจจุบันคนทั่วๆไป มักจะเรียนรู๎ที่จะบริหารตนเอง แรงงานที่ใช๎ความรู๎ความสามารถในการท างาน 
จึงก าลังเผชิญกับเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดใหมํๆท่ีแตกตํางไปจากเดิมอยํางสิ้นเชิง  ดังนั้นการบริหารตนเองนั้น 
จ าเป็นต๎องให๎ความสนใจกับการเตรียมพร๎อมตนเอง ซึ่งพอสรุปได๎ 3 ข๎อส าคัญคือ 

ข๎อแรก ควรมีการมองหาวิชาชีพที่สองซึ่งแตกตํางไปจากวิชาชีพเดิม นั่นคือเปลี่ยนงานจากองค์กร
หนึ่งไปสูํอีกองค์กรหนึ่ง ในอนาคตอันใกล๎นี้ เราจะมองเห็นภาพผู๎ที่หันมาประกอบวิชาชีพที่สอง หลังจาก
ประสบความส าเร็จในวิชาชีพแรกของตนเป็นจ านวนมากขึ้น บุคคลเหลํานี้จะเป็นผู๎ที่มีทักษะในการท างาน
อยํางมาก ดังตัวอยํางกรณีของหัวหน๎าสํวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งย๎ายเข๎าไปท างานในต าแหนํงเดียวกัน
ของโรงพยาบาลชุมชนแหํงหนึ่ง พวกเขาทราบวิธีการท างานจะน าไปสูํความส าเร็จในวิชาชีพ แตํพวกเขาก็
ต๎องพบปะสมาคมกับบุคคลตํางๆ ในชุมชน เนื่องจากท่ีบ๎านของพวกเขาคํอนข๎างเงียบเหงาเพราะลูกๆ โตกัน
หมดแล๎ว รายได๎ก็เป็นสิ่งที่พวกเขาต๎องการเชํนกัน แตํเหนืออ่ืนใดคือพวกเขาต๎องการท างานที่แปลกใหมํ 
และเป็นงานที่ท๎าทายความสามารถของเขา 

ข๎อสอง ควรท างานในวิชาชีพคูํขนาน ปัจจุบันมีคนจ านวนมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ที่ประสบ
ความส าเร็จในวิชาชีพแรกของตน ที่ยังคงท างานในสายวิชาชีพเดิม แตํในขณะเดียวกันพวกเขาได๎ค๎นหา
วิชาชีพคูํขนานเตรียมพร๎อมให๎ตนเองด๎วย ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นการท างานในองค์กร ที่ไมํแสวงหาก าไร  

ข๎อสาม ในสังคมสมัยใหมํที่มีสมาชิกมีการศึกษาสูงขึ้น มักจะคาดหวังให๎ทุกคนต๎องประสบ
ความส าเร็จ การเปลี่ยนแปลงและสิ่งท๎าทายที่เกิดขึ้นในกระบวนการ การบริหารตนเองอาจเป็นสิ่งที่
มองเห็นได๎ชัดเจน เมื่อกับการเปลี่ยนแปลง และสิ่งท๎าทายที่ได๎กลําวมาแล๎ว  นโยบายใหมํ วิทยาการใหมํ 
และวิธีการท างานใหมํ ซึ่งได๎กลําวมาแล๎วในบทต๎นๆนั้น ถูกจัดวําเป็นเพียงปรากฏการณ์ (Evolutions) 
เทํานั้น การบริหารตนเองตํางหาก ที่ปีเตอร์ เอฟ.ดรัคเกอร์ เรียกวําเป็นการปฏิวัติ ( Revolution) 
มนุษยชาติ  

ในการบริหารตนเองนั้น ต๎องการสิ่งใหมํและเป็นสิ่งที่ ไมํเคยมีมากํอนจากบุคคลที่ท างานอยูํใน
องค์กร โดยเฉพาะอยํางยิ่งกลุํมแรงงานที่ใช๎ความรู๎ความสามารถในการท างาน ปัจจุบันการเปลี่ยนจากกลุํม
ผู๎ใช๎แรงงาน ซึ่งท าตามค าสั่งที่ได๎รับ ไมํวําจะเป็นค าสั่งที่ถูกก าหนดขึ้นจากเนื้องานเองหรือเป็นค าสั่งจากหน๎า
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งานก็ตามกลุํมแรงงานผู๎ใช๎ความรู๎ความสามารถในการท างาน ต๎องการบริหารตนเองให๎สอดคล๎องกับสิ่งท๎า
ทายตํางๆที่ปรากฏอยูํในโครงสร๎างของสังคม แม๎แตํสังคมที่ลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มักจะต๎อง
ประกอบไปด๎วยปัจจัยส าคัญ 2 ประการ คือ องค์กรจะต๎องมีอายุยืนยาวกวําพนักงาน และพนักงานสํวน
ใหญํยังคงต๎องการท างานที่องค์กรนี้ตํอไป แตํการบริหารตนเองนั้น ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของข๎อเท็จจริงที่มี
ลักษณะตรงข๎าม คือ พนักงานในองค์กรมีแนวโน๎มวําจะมีอายุยืนยาวกวําองค์กร และพนักงานที่ใช๎ความรู๎
ความสามารถในการท างานนั้น เป็นกลุํมที่มีอิสระในการเลือกที่จะอยูํหรือลาออกไปจากบริษัท ดังนั้น สิ่งที่
มุํงหวังให๎ความส าคัญ คือ อนาคตของสังคม68 

แกรี เฮเมล กับ บิลล์  บรีน (Gary Hamel with Bill Breen) กลําววํา แนวปฏิบัติในด๎านการ
บริหารจัดการขึ้นใหมํเพ่ือใช๎ในยุคสมัยข๎างหน๎า และนวัตกรรมการบริหารจัดการ ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่สร๎างสรรค์คุณคําให๎กับโครงสร๎าง และบทบาทในองค์กร ซึ่งประกอบไปด๎วย หนํวยงาน แผนก กลุํมงาน 
ชุมชนที่มีการท างานอยํางเดียวกัน รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ อันได๎แกํ ซัพพลายเออร์ หุ๎นสํวน และลูกค๎า
ชั้นน า แนวทางของการเชื่อมโยงสํวนตํางๆเหลํานี้ ก็ถือวําเป็นนวัตกรรมด๎านการบริหารจัดการเชํนเดียงกัน 
เปูาหมายของนวัตกรรมด๎านการบริหารจัดการ ได๎แกํ 1.การวางแผนเชิงกลยุทธ์  2.การจัดท างบจํายลงทุน  
3.การบริหารโครงการ  4.การวําจ๎างและการเลื่อนขั้นต าแหนํง  5.หารฝึกอบรมและการพัฒนา  6.การ
สื่อสารภายในองค์กร  7.การบริหารจัดการความรู๎  8.การทบทวนธุรกิจเป็นระยะ 9.การประเมินผล
พนักงาน และการให๎คําตอบแทน   Gary Hamel with Bill Breen กลําววํา การจัดการสมัยใหมํไมํได๎เป็น
เพียงเครื่องมือ และเทคนิคที่เป็นประโยชน์ แตํเป็นแบบอยํางในการมองโลก (Paradigm)  การบริหาร
จัดการสมัยใหมํเป็นค าศัพท์ที่ยืมมาจาก Thomas  Kuhn ซึ่งมีแนวคิดวํา “แบบอยํางในการมองโลกเป็น
เกณฑ์หนึ่งในการเลือกปัญหา ซึ่งสรุปได๎วํามีทางแก๎ไข” สํวน  Taylor  เน๎นเรื่องความมีประสิทธิภาพ  Max 
Weber  กลําวถึง ระบบราชการ  การคิดค๎นการบริหารจัดการขึ้นใหมํส าหรับศตวรรษที่ 21  หรือการ
บริหารจัดการส าหรับอนาคต จึงต๎องอาศัยหลักการด๎านการบริหารจัดการสมัยใหมํ ซึ่งหลักการนี้ได๎ถูก
อธิบายไว๎ ตั้งแตํศตวรรษที่ 20  โดยมีนักทฤษฏี ได๎แกํ Henri Fayol , Frederick W. Taylor , Lyndall 
Urwick , Luther Gulick  และ Max weber  ซึ่งมีหลักปรัชญาพ้ืนฐานตํางกันเล็กน๎อย ได๎แกํ การท าให๎
เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Standardization)  การสร๎างความช านาญเฉพาะด๎าน (Specialization) การมี
ล าดับชั้นภายในองค์กร (Hierarchy)  การประสานพลังในเชิงการบริหารจัดการ (Aligenment)  การ
วางแผนและการควบคุม (Planning and Control) รวมทั้งการให๎รางวัลที่เป็นปัจจัยภายนอก (Extrinsic  
Rewards) เพ่ือปรับตางพฤติกรรมมนุษย์ 

                                                           
68 Peter F. Ducker , Management Challenges , เข๎าถึงข๎อมูลเมื่อ 18 ตุลาคม 2557  เข๎าถึง
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ส าหรับแนวคิดการบริหารจัดการส าหรับอนาคตนั้น ต๎องสร๎างระบบการบริหารจัดการขึ้นมาใหมํ
โดยอยูํบนหลักการที่ใหมํ และไมํยึดติดธรรทเนียมเดิม มุํงเน๎นไปที่ความท๎าทายในเรื่องความสามารถในการ
ปรับตัว โดยจะต๎องปลูกฝังให๎อยูํในองค์กรที่ส าคัญอยูํ 5 ประการ คือ  1.ชีวิต : การสร๎างความหลากหลาย 
และการคัดเลือก การทดลองตํางๆสามารถเอาชนะการวางแผน การคิดตําง การคัดเลือกทางธรรมชาติ    
การรวมตัวกันของความหลากหลายทั้งด๎านความคิด ทักษะ ทัศนคติและความส ามารถ  2.ตลาด :          
การจัดสรรทรัพยากรที่มีความยืดหยุํน “ภูมิปัญญาของฝูงชน” การไมํมีการเมืองเข๎ามาเกี่ยวข๎อง ตลาด      
มีการปรับเปลี่ยนตัวเองได๎เร็วและดีกวําองค์กรที่มีล าดับชั้นมากๆเมื่อสร๎างตลาดแล๎ว นักสร๎างนวัตกรรมการ
บริหารก็จะตามมา ความประสิทธิภาพในด๎านการปฏิบัติการ ความประสิทธิภาพในเชิงกลยุทธ์                  
3.เป็นประชาธิปไตย : กํอให๎เกิดนักเคลื่อนไหว ผู๎น าต๎องมีหน๎าที่รับผิดชอบตํอผู๎ถูกปกครอง ทุกๆคนมีสิทธิ
ในการคัดค๎าน ความเป็นผู๎น าต๎องกระจายไปทั่วทั้งองค์กร  4.ความศรัทธา : กล๎าที่จะค๎นหาความหมาย 
พันธกิจเป็นสิ่งส าคัญจึงต๎องเป็นสิ่งที่นําสนใจเพราะคนเราเปลี่ยนแปลงเพ่ือสิ่งที่ตนเองสนใจเทํานั้น           
5.เมืองใหญํ : การเพ่ิมความสามารถที่หลากหลายความหลากหลายเป็นบํอเกิดแหํงความคิดสร๎างสรรค์ 
สามารถจัดองค์กรเพื่อให๎เกิดความสามารถด๎านตํางๆได๎ 

หลักการบริหารจัดการสมัยใหมํนั้น มุํงเน๎นเรื่องการควบคุม สํวนหลักการบริหารจัดการแหํง
อนาคต มุํงเน๎นในเรื่องการเพ่ิมพูนความสามารถในการปรับตัว ซึ่งไมํใชํเรื่องงําย การน าหลักการไปใช๎งาน
ต๎องเริ่มจากการสร๎างทีมงานกํอน จากทั้ง 5 ข๎อดังกลําวมาข๎างต๎นนั้น ผู๎บริหารต๎องกระตุ๎นโดยการตั้งกระทง
ค าถาม ดังตํอไปนี้ 

1.ชีวิต : การสร๎างความหลากหลาย 

   1.1  ทํานจะท าอยํางไร เพ่ือให๎เกิดความหลากหลายของข๎อมูล มุมมอง และความคิดเห็นเข๎าสูํ
กระบวนการนี้ 

   1.2  ทํานจะท าอยํางไร เพ่ือออกแบบกระบวนการดังกลําว เพ่ือให๎สามารถเอ้ืออ านวยมากกวํา
ขัดขวางการพฒันาอยํางตํอเนื่องของทางเลือกเชิงกลยุทธ์ใหมํๆและสํงเสริมการทดลองที่ไมํมีวันหยุด 

2. ตลาด : การจัดสรรทรัพยากรที่มีความยืดหยุํน 

    2.1  ทํานจะออกแบบกระบวนการนี้ใหมํได๎อยํางไร เพ่ือให๎น าเอาภูมิปัญญาของคนทุกคนที่เป็น
กลุํมเปูาหมายมาใช๎ประโยชน์ แทนที่จะเอาภูมิปัญญาของผู๎เชี่ยวชาญเพียงกลุํมเดียว 

    2.2  กระบวนการนี้จะถูกน าไปใช๎ได๎อยํางไร เพ่ือชํวยให๎การจัดให๎ทรัพยากรที่เคยเป็นของ
โครงการที่เกิดจากความคิดริเริ่มใหมํๆได๎เร็วขึ้น 

    2.3  เราจะท าอยํางไรให๎ผู๎ที่สร๎างนวัตกรรมด๎านการบริหารได๎รับทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
พัฒนาความคิดริเริ่มของพวกเขาได๎งํายขึ้น 

3. เป็นประชาธิปไตย : กํอให๎เกิดนักเคลื่อนไหว 
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    3.1  ทํานจะท าอยํางไรเพ่ือเปลี่ยนแปลงกระบวนการนี้ เพ่ือให๎มันสํงเสริม แทนที่จะขัดขวาง
การมีสิทธิออกเสียงในทางคัดค๎านได๎ 

    3.2  ทํานจะท าอยํางไรเพ่ือสร๎างกระบวนการนี้ให๎มีการสนองตอบตํอความต๎องการ และ
ค านึงถึงความกังวลของบุคลากรที่ท างานดํานหน๎าได๎ดีขึ้น 

    3.3  เราจะท าอยํางไรให๎บุคลากรมีโอกาสมากขึ้นในการออกเสียงเพ่ือก าหนดนโยบายและกล
ยุทธ์ 

4. ความศรัทธา : กล๎าที่จะค๎นหาความหมาย 

    4.1 คุณจะใช๎กระบวนการเหลํานี้อยํางไร เพ่ือชํวยให๎องค์กรมุํงเน๎นความสนใจไปยังเปูาหมายใน
ขั้นที่สูงกวํา ซึ่งองค์กรของเราอ๎างไว๎ 

    4.2 กระบวนการนี้ชํวยพนักงานได๎อยํางไรในการค๎นหาและเชื่อมโยงเปูาหมายที่ตนใสํใจเป็น
การสํวนตัว 

5. เมืองใหญํ : การเพ่ิมความสามารถท่ีหลากหลาย 

    5.1  กระบวนการนี้จะถูกออกแบบใหมํได๎อยํางไร เพ่ือชํวยให๎องค์กรของเราให๎กลายมาเป็น
สถานที่ท างานที่มีความนําตื่นเต๎น และมีชีวิตชีวามากขึ้น และเป็นแหลํงดึงดูดคนเกํงๆที่มีความคิด
สร๎างสรรค ์

    5.2  กระบวนการนี้จะถูกไปใช๎ได๎อยํางไร เพ่ืออ านวยให๎เกิดการพบปะกันของความคิดใหมํๆ 

ในการท างานเพ่ือค๎นคว๎าการบริหารจัดการส าหรับอนาคตขึ้นมาใหมํจ าเป็นต๎องใช๎เวลา และสิ่งที่
ผู๎บริหารสามารถท าได๎ คือ การกระตุ๎นให๎เพื่อให๎เพ่ือนรํวมงานได๎คิด และพูดกันในโอกาสแหํงการคิดค๎นด๎าน
การบริหารจัดการขององค์กรของทํานขึ้นมาเสียใหมํ 

สรุปได๎วํา เปูาหมายของการบริหารจัดการแหํงอนาคต คือ การเสนอแนะให๎ผู๎บริหารสร๎างอนาคต
ขึ้นมาเอง เทคโนโลยีของการบริหารจัดการต๎องถูกสร๎างขึ้นมาใหมํ และสิ่งที่ท๎าทายในการสร๎างนวัตกรรม
ด๎านการบริหารจัดการก็คือ โอกาสอันยิ่งใหญํที่ค๎นพบวําวิธีการเดียวที่จะสร๎างองค์กรที่เหมาะสมกับอนาคต
ได๎ดี การสร๎างองค์กรที่เหมาะสม คือเป็นโอกาสของผู๎บริหารที่จะสร๎างตัวแบบด๎านการบริหารจัดการส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีทั้งการแสดงออก การให๎เกียรติ และทะนุถนอม ความคิดริเริ่ม ความคิดสร๎างสรรค์ และ
ความปรารถนาของมนุษย์ได๎อยํางแท๎จริง69 

 
 
 
                                                           

69 Gary , Hamel with Bill Breen , The Future of Management.  (Published by 
arrangement with Harvard Business School Press 2007) , 43-45 
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กิจกรรมหลักและบทบาทของการจัดการสมัยใหม่ 
(Core Activities of Management and Managerial  Roles) 

 กิจกรรมหลักทางการจัดการ แบํงออกเป็นกระบวนการซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมหลัก 4 ประการ 
ได๎แกํ การวางแผน การจัดองค์กร การชี้น า และการควบคุมองค์กร 
 1.การวางแผน (Planning) ประกอบด๎วย การก าหนดขอบเขตของธุรกิจ ตั้งเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพ่ือให๎สามารถด าเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 70 
เมื่อเปูาหมายวัตถุประสงค์ และวิธีการในการท างานชัดเจนตามขอบเขตที่ก าหนดแล๎ว ผู๎บริหารจึงด าเนิน
กิจกรรมตํอไป คือ การจัดองค์กร 
 2.การจัดองค์กร (Organizing) ประกอบด๎วย การจัดบุคลากร แบํงแผนกงานและจัดสรรทรัพยากร
ตํางๆให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับแผนงาน เพ่ือให๎องค์กรสามารถด าเนินการตามแผนให๎บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายที่ก าหนด71  การวางแผนและการจัดองค์กรนี้จัดได๎วําอยูํในสํวนของการคิดซึ่งเป็นนามธรรม 
เพ่ือให๎สํวนความคิดนี้น าไปสูํการกระท าที่ส าเร็จเป็นรูปธรรมจะต๎องอาศัยสมาชิกในองค์กร ซึ่งหมายถึง 
ตนเองและผู๎อ่ืนรํวมกันท างาน และเพ่ือให๎สมาชิกสามารถท างานได๎ตามความรู๎ความสามารถอยํางเต็มที่ 
และบรรลุวัตถุประสงค์จะต๎องอาศัยกิจกรรมในล าดับตํอไป เรียกวํา การชี้น า 
 3.การชี้น า (Leading)  ประกอบด๎วยเนื้อหา 2 เรื่องที่ส าคัญ คือ ภาวะผู๎น า (Leadership) ซึ่ง
เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาตัวผู๎บริหารเองและการจูงใจ (Motivation) ซึ่งเก่ียวข๎องกับการชัดจูง หรือกระตุ๎นให๎
ผู๎อื่นท างานได๎เต็มที่ตามความรู๎ความสามารถ 
 4.การควบคุมองค์กร (Controlling)  เป็นการควบคุมองค์กรให๎ด าเนินการตํางๆภายในองค์กร 
เป็นไปตามแผนงานความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนด72 
 
 
 
 
 
  

 

                                                           
70 Stephen P. Robbins , David A. De CenZo , Mary K. Coulter , Fundamentals of 

Management : Essential Concepts and Applications (Pearson Education Inc., New Jersey, 
2013). 

71 Gomez – Mejia , L Balkin D. and Cardy , R. Management : People Performance 
Change  (McGraw – Hill Companies Inc., New York, 2005). 

72 Ibid. 
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แผนภูมิภาพที่ 3   กิจกรรมหลักในการจัดการ 4 ประการ 

ที่มา : Daft R. The New Era of Management: International Edition, Thomson Corporation   
        (Ohio.2006). 

 
 บทบาทของการจัดการสมัยใหม่ 
 เมื่อกลําวถึงหน๎าที่ที่เกี่ยวกับการจัดการในองค์การมักมุํงไปที่หน๎าที่ตํางๆในขบวนการจัดการ        
4 ประการ (การวางแผน , การจัดองค์กร , การโน๎มน า  และการควบคุม)  ดังที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น ซึ่ง
ผู๎บริหารแตํละคนให๎ความส าคัญและเวลาในการท าหน๎าที่การจัดการเหลํานี้แตกตํางกัน นอกจากนี้ยังขึ้นกับ
ลักษณะการด าเนินงานขององค์การที่แตกตํางกันด๎วย เชํน มีลักษณะการด าเนินงานเป็นองค์การที่แสวงหา
ก าไร หรือองค์การที่ไมํแสวงหาก าไร  ระดับของผู๎บริหารที่แตกตํางกัน และขนากขององค์การที่แตกตํางกัน 
และเมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมของผู๎บริหารในองค์การแล๎ว  Mintzberg  กลําววํา บทบาทของการจัดการ
สมารถจัดแบํงได๎เป็น 3 กลุํม หรือเรียกวํา บทบาทด๎านการจัดการของ  Mintzberg (Mintzberg’s 
managerial roles)  ได๎แกํ บทบาทด๎านระหวํางบุคคล (Interpersonal roles)  บทบาทด๎านข๎อมูล 
(Information roles)  และบทบาทด๎านการตัดสินใจ (Decisional roles) โดยแตํละกลุํมของบทบาทมี
บทบาทยํอยดังตํอไปนี้ 
 บทบาทระหว่างบุคคล (Interpersonal roles)  เป็นบทบาทด๎านการสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคล ประกอบด๎วย บทบาทยํอย ได๎แกํ 
 1.บทบาทตามต าแหนํง (Figurehead) ท าหน๎าที่ประจ าวันตํางๆตามระเบียบที่เกี่ยวกับกฎหมาย
หรือตามท่ีสังคมก าหนด เชํน การต๎อนรับแขกขององค์การ ลงนามในเอกสารตามกฎหมาย เป็นต๎น 
 2.บทบาทผู๎น า (Leader) ต๎องรับผิดชอบสร๎างแรงจูงใจและกระตุ๎นการท างานของพนักงาน 
รับผิดชอบในการจัดหาคน ฝึกอบรม และงานที่เกี่ยวข๎องอ่ืน 
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 3.บทบาทสร๎างสัมพันธภาพ (Liaison) โดยสร๎างเครือขํายภายในและภายนอกเพ่ือการกระจาย
ข๎อมูลให๎ทั่วถึง 

บทบาทด้านข้อมูล (Information roles) เป็นบทบาทด๎านการกระจายและสํงผํานข๎อมูล 
ประกอบด๎วยบทบาทยํอย ดังนี้ 

4.เป็นผู๎ติดตามประเมินผล (Monitor) เป็นการติดตามเลือกรับข๎อมูล ซึ่งมักจะเป็นเหตุการณ์
ปัจจุบัน เพ่ือเข๎าใจความเคลื่อนไหวขององค์การและสิ่งแวดล๎อม เป็นเสมือนศูนย์กลางของระบบ 

5.เป็นผู๎กระจายข๎อมูล (Disseminator)  รับบทบาทสํงผํานข๎อมูลไปยังพนักงานในองค์การ บาง
ข๎อมูลก็เก่ียวกับข๎อเท็จจริง บางข๎อมูลเกี่ยวกับการแปลผลและรวบรวมความแตกตํางกันที่เกิดขึ้นในองค์การ 

6.เป็นโฆษก (Spokesperson) ท าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์ สํงตํอข๎อมูลไปยังหนํวยงานภายนอก
เกี่ยวกับแผนงาน นโยบาย กิจกรรม และผลงานขององค์การ เชํน เป็นผู๎เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 

บทบาทด้านการตัดสินใจ (Decisional roles) ท าหน๎าที่ในการตัดสินใจในการด าเนินงานของ
องค์การ ประกอบด๎วยบทบาทยํอย ดังนี้ 

7.เป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) หาโอกาสและริเริ่มสิ่งใหมํๆ เชํน การปรับปรุงโครงการ 
เพ่ือไปสูํการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการออกแบบโครงการ โดยการจัดให๎มีการทบทวน
และก าหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโปรแกรมใหมํๆ 

8.เป็นจัดการความสงบเรียบร๎อย (Disturbance hander) รับผิดชอบแก๎ไขการด าเนินงาน เมื่อ
องค์การเผชิญกับความไมํสงบเรียบร๎อย โดยการทบทวนและก าหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข๎องกับความไมํสงบ
เรียบร๎อยและวิกฤตการณ์ในองค์การ 

9.เป็นผู๎จัดสรรทรัพยากร (Resource  allocator) เป็นผู๎รับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรตํางๆ
ในองค์การ เชํน ท าการตัดสินใจและอนุมัติในประเด็นที่ส าคัญตํางๆขององค์การ โดยจัดล าดับและกระจาย
อ านาจ ดูแลกิจกรรมที่เก่ียวกับเรื่องงบประมาณ และจัดการเกี่ยวกับการท างานของพนักงาน 

10.เป็นผู๎ตํอรอง (Negotiator)  รับผิดชอบในการเป็นตัวแทนการตํอรองในเรื่องส าคัญขององค์การ 
เชํน มีสํวนรํวมในการท าสัญญากับสหภาพแรงงานขององค์การ หรือการตํอรองกับผู๎จัดหา (Suppliers)73 
 ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ (Managerial  Effectiveness) 
 Samuel C.Certo  กลําวถึงประสิทธิผลในการบริหารจัดการ หมายถึง การใช๎ทรัพยากรของ
องค์กรเพื่อให๎ตรงกับเปูาหมายขององค์กร ถ๎าองค์กรใช๎ทรัพยากรให๎บรรลุเปูาหมายได๎ ผู๎บริหารก็จะได๎ชื่อวํา
มีประสิทธิผล เมื่อใดที่องค์กรเข๎าใกล๎เปูาหมายเทําไร ก็หมายความวํา ผู๎บริหารมีประสิทธิผลมากขึ้น
เทํานั้น74 
                                                           

73 บทบาทของการบริหารจัดการ  ,  เข๎าถึงเมื่อ 12 มีนาคม 2558 , เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj7month=03-12-2014&group=297gblog=8 

74 Samuel, C. Certo, Modern Management 9th ed, By publish by Pearson Education 
Inc. (Publishing as Prentice Hall, Copyright © 2003) , 5 - 6 
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Managerial  Efficiency) 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หมายถึง สัดสํวนของทรัพยากรขององค์กรทั้งหมดที่ใช๎ใน

กระบวนการผลิต ยิ่งสัดสํวนนี้มากก็หมายความวํา ผู๎บริหารมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งทรัพยากรสูญเสียไป
หรือไมํได๎ใช๎ในการผลิต ก็หมายความวํา ผู๎บริหารไมํมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ทรัพยากรขององค์กรนั้นไมํได๎
หมายถึงวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิตสินค๎า และการบริการเทํานั้น แตํยังหมายถึงแรงงานของพนักงานด๎วย      
ดังแผนภูมิภาพดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่  4   ความสัมพันธ์ระหวํางแนวคิดของประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
                                       ในการบริหารจัดการ 
 
 จริยธรรมของนักบริหาร (Management  Ethics) 
 แนวทางการปฏิบัติตนด๎านการเมืองในองค์การอยํางจริยธรรมควรต๎องค านึงถึงใน 3 ประเด็น ได๎แกํ 
1.ประโยชน์ของสํวนรวม 2.สิทธิสํวนบุคคล 3.ความยุติธรรม กลําวคือ 
 ประเด็นที่ 1 การกระท าที่เป็นการเลํนการเมืองในองค์การนั้น เพ่ือประโยชน์สํวนตน หรือ
ประโยชน์สวนรวม หากเป็นไปเพ่ือเปูาหมายขององค์การ ก็เป็นการกระท าที่ไมํขัดกับจริยธรรม แตํถ๎า
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สํวนตน ก็ถือวําเป็นการกระท าท่ีไมํมีจริยธรรม 
 ประเด็นที่ 2  เป็นเรื่อง สิทธิสํวนบุคคล หากการกระท าเป็นการละเมิดสิทธิสํวนบุคคลหรือสิทธิที่
ควรมีของผู๎อื่น ก็เป็นการขัดจริยธรรม 
 ประเด็นที่ 3  เป็นเรื่อง ความยุติธรรม กลําวคือ การกระท านั้นกํอให๎เกิดความเทําเทียมกันและ
ยุติธรรมหรือไมํ หากเป็นการกระท าที่ท าให๎บางคนได๎ผลประโยชน์มากกวํา หรือท าให๎บางคนเสีย
ผลประโยชน์ ก็เป็นการกระท าท่ีไมํจริยธรรม เชํน หัวหน๎าประเมินผลการปฏิบัติงานลูกน๎องอยํางไมํยุติธรรม 
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โดยประเมินให๎ลูกน๎องที่ชอบได๎มีผลประเมินที่ดีกวํา และใช๎ผลการประเมินเป็นตัวก าหนดรางวัลตอบแทน 
เป็นต๎น 
 การตัดสินใจวําการกระท าใดมีจริยธรรมเป็นเรื่องที่คํอนข๎างยาก โดยเฉพาะกับผู๎บริหาร ผู๎ที่มี
อ านาจในองค์การ เนื่องจากผู๎มีอ านาจมักจะอ๎างวําการกระท าของตนนั้น เพ่ือประโยชน์สํวนรวมและเป็นไป
ตามเปูาหมายขององค์การ ไมํได๎ก๎าวกํายสิทธิของใคร และท าไปอยํางยุติธรรมมีความเทําเทียมกัน ซึ่งในทาง
ปฏิบัติแล๎ว ผู๎ที่มีอ านาจมักเป็นผู๎ที่จะกระท าขัดกับจริยธรรมมากกวําพนักงานทั่วไปที่ไมํมีอ านาจ  ดังนั้น
ผู๎บริหารที่มีอ านาจควรพิจารณาพิจารณาการกระท าของตนเองตามความจริงให๎ดีเกี่ยวกับ 3 ประเด็น
ข๎างต๎นวํา เป็นการกระท าอยํางมีจริยธรรมหรือไมํ75 

 
สรุป 

 1.การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการที่ให๎การด าเนินงานกิจกรรมตํางๆส าเร็จลงได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด๎วยคนและทรัพยากรภายในองค์การ 
 2.ผู๎จัดการ (Manager) หมายถึง ผู๎ที่ท างานรํวมกันหรือท าโดยผํานบุคคลอ่ืนๆให๎เกิดการ
ประสานงาน เพ่ือให๎กิจกรรมตํางๆขององค์การส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด การเปลี่ยนแปลงขององค์การ
ในปัจจุบัน ท าให๎บทบาทของผู๎จัดการต๎องเปลี่ยนไป ไมํมีเส๎นแบํงระหวํางผู๎จัดการกับพนักงานอยํางชัดเจน 
 3.ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การด าเนินงานอยํางถูกวิธี เป็นการเปรียบเทียบระหวําง
ปัจจัยน าเข๎า (Input) กับผลผลิต (Output) หากสามารถท างานได๎ผลผลิตมากกวําในขณะที่ใช๎ปัจจัยน าเข๎า
น๎อยกวํา หรือเทํากัน ก็หมายความวํา สามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากกวํา สํวนประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ กลําวอีกนัยหนึ่งก็
คือ ประสิทธิภาพจะเน๎นที่วิธีการในการปฏิบัติ สํวนประสิทธิผลจะเน๎นที่ผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
 4.กระบวนการจัดการ (Management Process) ประกอบด๎วย กิจกรรมที่ส าคัญ 4 ประการ 
ได๎แกํ 1.การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการก าหนดเปูาหมาย และวางกลยุทธ์ รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการ เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายขององค์การ 2.การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการจัดวาง
โครงสร๎างขององค์การเพ่ือรองรับการด าเนินงานให๎เป็นไปตามแผนที่วางไว๎ 3.การชี้น า หรือการโน๎มน า 
(Leading / Influencing) เป็นการจูงใจ โน๎มน าพนักงานทั้งราบุคคลและกลุํม ให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็ม
ความสามารถ มีการติดตํอสื่อสาร รํวมแรงรํวมใจ รวมทั้งการรับมือกับประเด็นตํางๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
พนักงานในองค์การ 4.การควบคุม (Controlling) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมายที่ตั้งไว๎ขององค์การ 
  

                                                           
75 บทบาทของการบริหารจัดการ , เข๎าถึงข๎อมูลเมื่อ 12 มีนาคม 2558 , เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wbj7month=03-12-2014&group=297gblog=8 
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มุมมองของการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
 การบริหารจัดการสมัยใหมํ เป็นแนวทางพ้ืนฐานของการบริหารจัดการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใน
มุมมองของการจัดการภาครัฐแนวใหมํ (New Public Management) ซึ่งอาจน าไปสูํการบริหารจัดการแหํง
อนาคต และอาจกลําวได๎วําเป็นกระบวนทัศน์ใหมํ (New Paradigm) ที่ส าคัญที่นักวิชาการจะให๎การยอมรับ  
ในปัจจุบันยังเป็นกรอบความคิดที่ถูกน าไปใช๎ในการบริหารภาครัฐได๎เป็นอยํางดี แนวคิดของการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมํถูกมองวําเป็นปรัชญาการบริหารที่ภาครัฐน ามาใช๎บริหารตั้งแตํ ปี 1980 โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือให๎ภาครัฐมีความทันสมัย สาระส าคัญของแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหมํ       
มีนักวิชาการหลายทานได๎กลําวถึง ก็คือ 
 โจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston) และคณะ ได๎สรุปสาระส าคัญของการบริหารจัดการ
สมัยใหมํไว๎วํา 
 1.มองวําการบริหารงานมีลักษณะที่เป็นสากล คือไมํแตกตํางอยํางเป็นนัยส าคัญระหวํางการ
บริหารธุรกิจเอกชนและการบริหารงานของภาครัฐ 
 2.ปรับเปลี่ยนจาการให๎น้ าหนักความส าคัญที่เดิมมุํงเน๎นให๎ความส าคัญตํอการควบคุมปัจจัยน าเข๎า
หรือทรัพยากรและกฎระเบียบตํางๆมาเป็นการควบคุมในเรื่องของผลผลิตและผลลัพธ์ หรือกลําวอีกนัยหนึ่ง 
คือ ปรับเปลี่ยนจากการให๎ความส าคัญในภาระรับผิดชอบตํอกระบวนการของการท างาน มาเน๎นภาระความ
รับผิดชอบตํอผลสัมฤทธิ์แทน 
 3.ให๎ความส าคัญตํอเรื่องของการใช๎ความสามารถหรือทักษะการบริหารมากกวําการที่ให๎
ความส าคัญตํอการก าหนดนโยบายแตํเพียงอยํางเดียว 
 4.ให๎ความส าคัญตํอการมอบอ านาจการควบคุมของหนํวยงานกลาง (Devolution of 
centralized power) ไปให๎หนํวยงานผู๎ปฏิบัติ เพ่ือให๎ผู๎บริหารของแตํละหนํวยงานมีอิสระและมีความ
คลํองตัวในการบริหารและการด าเนินงาน 
 5.เน๎นปรับเปลี่ยนโครงสร๎างหนํวยงานราชการใหมํให๎มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหนํวยงานอิสระ
ในก ากับ โดยเฉพาะการแยกสํวนระหวํางการก ากับดูแลควบคุมที่เป็นภารกิจงานเชิงพาณิชย์และไมํใชํเชิง
พาณิชย์ออกจากกัน รวมถึงแยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการให๎บริการออกจากกันอยํางเด็ดขาด 
 6.เน๎นการแปรสภาพกิจการของรัฐให๎ เป็นเอกชน (Privatization) และให๎มีการจ๎างเหมา
บุคคลภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งประยุกต์ใช๎วิธีการจัดจ๎างและการแขํงขันประมูลงาน (Competitive 
Tendering) เพ่ือลดต๎นทุนและปรับปรุงคุณภาพการให๎บริการให๎สูงขึ้น 
 7.ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจ๎างของบุคลากรภาครัฐให๎มีลักษณะสั้นและก าหนดเงื่อนไขข๎อตกลงให๎
มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได๎ 
 8.เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชํน การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจการ
ท าข๎อตกลงวําด๎วยผลงาน (Performance agreement) การจํายคําตอบแทนตามผลงาน การจัดจ๎าง



47 

บุคคลภายนอกให๎เข๎ามาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานและการให๎ความส าคัญตํอการสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การ (Corporate image) 
 9.มีการสร๎างแรงจูงใจและให๎รางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงิน (Monetary Incentives) มากขึ้น 
 10.สร๎างระเบียบวินัยและความประหยัดในการจํายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดต๎นทุน
คําใช๎จํายและเพ่ิมผลผลิต 
 พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กลําวถึงการบริหารจัดการสมัยใหมํวํา ต๎องประกอบไปด๎วย วิสัยทัศน์ เป็น
องค์กรที่สร๎างสรรค์สิ่งใหมํๆควบคูํการพัฒนาคุณภาพ และบริหารเพ่ือสร๎างความประทับใจให๎กับลูกค๎าพันธ
กิจ : 1.สร๎างความเป็นผู๎น าในธุรกิจที่ด าเนินอยูํ 2.สร๎างเสริมการท างานเป็นทีม3.สร๎างคามพอใจให๎กับลูกค๎า
4.สร๎างรายได๎อยํางตํอเนื่อง 5.สร๎างสรรค์สิ่งแวดล๎อมที่ดี และชํวยเหลือสังคม วัฒนธรรมองค์กร 
วัตถุประสงค์ 1.สร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า 2.มีจริยธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม 3.ให๎การศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรตลอดเวลา วิธีคิด: 4.ทุกคนในองค์การมีสํวนรํวมในการสร๎างคุณภาพ 5.ให๎ความส าคัญแกํ
กระบวนการท างาน 6.กระบวนการถัดไปคือลูกค๎าของเรา วิธีการท างาน 7.บริหารด๎วยข๎อมูลจริงในสถานที่
จริง 8.แก๎ปัญหาทีส่าเหตุ เน๎นการปูองกันการเกิดปัญหาซ้ า 9.ใช๎กรรมวิธีทางสถิติ 10.จัดล าดับความส าคัญ
11.ด าเนินการบริหารแบบ PDCA 12.สร๎างระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยํางสม่ าเสมอ คํานิยม :1.
ถูกต๎อง 2.ถูกใจ 3.ถูกเวลา 4.ถูกหลัก ซึ่งกระบวนการเหลํานี้ต๎องค านึงถึงคุณภาพ นิยามคุณภาพใน
ความหมายเดิม คุณภาพคือ การท าให๎ได๎มาตรฐานในความหมายใหมํ คือความพอใจของลูกค๎า คือ
คุณประโยชน์ที่ลูกค๎าได๎รับจากการใช๎สินค๎าและบริการ คือสภาพที่เป็นคุณ คือความสุขของทุกคน ในสิ่งที่
ชอบธรรม คือการที่ลูกค๎ากลับมาหาเราไมํใชํสินค๎าหลับมาหาเรา นอกจากนี้ ยังต๎องต๎องค านึงถึงคํานิยม
หลัก แนวคิดขององค์กรในการสูํความเป็นเลิศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม ํประกอบด๎วย 1.การน าองค์กรอยํางมีวิสัยทัศน์ 2.ความเป็นเลิศที่มุํงเน๎นลูกค๎า 3.การเรียนรู๎ขององค์กร
ของแตํละบุคคล4.การเห็นคุณคําของพนักงานและคูํค๎า 5.ความคลํองตัว 6.การมุํงเน๎นอนาคต 7.การจัดการ
เพ่ือนวัตกรรม 8.การจัดการโดยใช๎ข๎อมูลจริง 9.ความรับผิดชอบตํอสังคม 10.การมุํงเน๎นที่ผลลัพธ์และการ
สร๎างคุณคํา 11.มุมมองในเชิงระบบ76 
 เนตรพัณณา ยาวิราช กลําวไว๎ในเรืองแนวคิดการจัดการสมัยใหมํ เป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์เนือง
จากการการจัดการต๎อมีการเพ่ิมคุณคํา เพ่ือให๎องค์กรแข็งแกรํง ซึ่งถ๎าอํอนแอ ในยุคการแขํงขันก็จะหายไป
จากวงจรธุรกิจ ดังนั้นเพ่ือความอยูํรอดผู๎บริหารจึงคิดหากลยุทธ์ในการบริหารจัดการอยํา งดีที่สุด และที่
น ามาใช๎กันในปัจจุบันในองค์กรตํางๆทั้งทางธุรกิจภาคเอกชนและรัฐบาล คือการจัดการกลยุทธ์ ปัจจุบันการ
วางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมไปถึงหนํวยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถานศึกษา และ
องค์การในรูปแบบตํางๆอีกด๎วย เนื่องจากแผนกลยุทธ์จะชํวยก าหนดเปู าหมายแนํนอนชัดเจน และให๎
                                                           

76 พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ , เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง เครื่องมือของการบริหารจัดการ
สมัยใหมํ , (โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล รุํนที่ 4 ณ ห๎องอบรมชั้น 5 อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิยาลัยมหิดล ศาลายา 27 นาคม 2550) , 8 
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วิสัยทัศน์ที่สอดคล๎องกันระหวํางพนักงานและองค์การศึกษาที่ผํานมาก็ให๎การสนับสนุนสมมติฐานที่วํา การ
วางแผนกลยุทธ์จะชํวยให๎ผลตอบแทนทางการเงินขององค์การได๎ดีกวําการด าเนินงานที่ปราศจากการ
วางแผนระยะยาว77 
 

เรื่อง เดิม ใหม่ 

กลุ่มงาน หน๎าที่งาน ทีม 

ลักษณะงาน งําย มีความสลับซับซ๎อน 
บทบาทพนักงาน ถูกควบคุม ให๎อ านาจ 
การจ้างงาน เนินต าแหนํง เนินรายได ๎
การวัดผล กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ 
ความก้าวหน้า เนินอาวุโส เน๎นความสามารถ 
ผู้จัดการ ท างานเป็นหัวหน๎า ท างานเป็นที่ปรึกษา 
องค์การ ขั้นตอนมาก ขั้นตอนน๎อย 

 
ตารางที่  1  เปรียบเทียบกลยุทธ์การบริหารแบบเดิม กับกลยุทธ์การบริหารแบบใหมํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

77 เนตรพัณณา ยาวิราช , การจัดการสมัยใหม่  (กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2553) 
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แนวคิดการบริหารในศตวรรษท่ี 21  (Management 21st Century) 
การบริหารในศตวรรษที่ 21  (Management 21st Century) มีความพยายามค๎นหาค าตอบเรื่อง

ของอนาคตที่เก่ียวกับ ผู๎น า กระบวนการ และองค์กร โดยบุคลากรตําง ๆ ที่มีการคาดเดาหรือพยากรณ์เรื่อง
การบริหารจัดการในอนาคตนานาประการ  

เชาวด์ฮิรี (Chowdhury) เป็นนักประพันธ์หนุํมที่มีต าแหนํงเป็น Executive Vice President ของ 
American Supplier Institute โดยกลําวไว๎วํา ศิลปะการบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู๎น า
ในศตวรรษท่ี 21 ต๎องมีคุณสมบัติเป็นนักฝัน ท านุบ ารุง และมีความพยายามอยํางหนักที่จะท าฝันให๎เป็นจริง  
เขาได๎ระบุคุณสมบัติผู๎น าไว๎ 4 ประการ คือ  

1. เป็นนักสื่อสารที่ดีกับผู๎คน (Peoplistic Communication) ผู๎น ามีการสร๎างบรรยากาศที่เป็น
มิตร และมีการติดตํอสื่อสารกับบุคลากรทุกคนได๎อยํางรวดเร็ว  

2. สามารถสร๎างอารมณ์และความเชื่อ (Emotion and Belief) ผู๎น าท าให๎บุคลากรเชื่อมั่นใน
ยุทธศาสตร์ การตัดสินใจของผู๎น า และเชื่อในงานที่เขาท าอยูํ  

3. มีทักษะรอบตัว (Multi-skilled) มีความรู๎หลายภาษา รู๎หลายวัฒนธรรม และรู๎เรื่องราวตําง ๆ ที่
เป็นสิ่งส าคัญในการบรรลุความส าเร็จ และ  

4. เป็นนักคิดเรื่องใหมํ ๆ (Next mentality) ผู๎น าระดับโลกเมื่อท าเฉลิมฉลองความส าเร็จแล๎วจะมี
การตั้งเปูาหมายเรื่องใหมํทันที โดยสรุป ผู๎น ายุคใหมํเป็นผู๎ที่ท างานหนัก ไมํพึงพอใจอะไรงําย ๆ ยึดมั่นใน
แนวคิด มีความกระตือรือร๎น และ ไมํยํอท๎อ  

Chowdhury ยังได๎กลําวถึง ด๎านกระบวนการวํา การบริหารจัดการต๎องมีการเรียนรู๎วํา ความ
ล๎มเหลวในวันนี้สอนให๎เราประสบความส าเร็จในวันหน๎า เขาเน๎น 4 เรื่องท่ีส าคัญคือ  

1. การให๎ความรู๎ถึงรากหญ๎า (Grass-root education) เกี่ยวข๎องกับการอบรมพนักงานทุกระดับ
ตั้งแตํประธานบริษัทจนถึงคนงานอยํางไมํแยกชั้นวรรณะ  

2. มีมาตรการเชิงปูองกัน (Fire Prevention) การปูองกันสินค๎าที่ช ารุดท าให๎ลูกค๎าพึงพอใจและมี
ความจงรักภักด ี 

3. มีการติดตํอโดยตรง (Direct interaction) ท าให๎ลูกค๎าเกิดความกระตือรือร๎นจะมาแทนที่การ
วัดความพึงพอใจ และ  

4. ปรับตัวตามยุค (Effective globalization) ผู๎จัดการต๎องเข๎าใจตลาดและลูกค๎ากํอนแนะน า
ผลิตภัณฑ์  

ในหัวข๎อสุดท๎ายคือเรื่ององค์กร Chowdhury เน๎นเรื่องการบริหารจัดการบุคลากรโดยเฉพาะคน
เกํง (Talent) ตามค าคาดการณ์วําองค์กรที่บริหารจัดการบุคคลเรื่องคนเกํง (Talent Management) ได๎ดี 
มีผลประกอบการดีกวําร๎อยละ 30-40 เมื่อเทียบกับองค์กรทั่วไป โดยมีสูตรวํา ผลตอบแทนจากคนเกํง คือ 
จ านวนความรู๎ที่ได๎รับหารด๎วยการลงทุนในคนเกํง (Return on Talent : ROT = Knowledge 
generated/Investments in talents) ทั้งนี้ความรู๎ที่ได๎ คือ ความรู๎ที่ท าให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค์ในหมูํ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ผู้นำ
https://www.gotoknow.org/posts/tags/กระบวนการ
https://www.gotoknow.org/posts/tags/องค์กร
https://www.gotoknow.org/posts/tags/ผู้นำ
https://www.gotoknow.org/posts/tags/ผู้นำ
https://www.gotoknow.org/posts/tags/กระบวนการ
https://www.gotoknow.org/posts/tags/องค์กร
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พนักงาน เกิดนวัตกรรม กระบวนการท างานที่ดีขึ้น มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง และมีชํองทางการ
ติดตํอสื่อสารที่เหมาะสม การลงทุนในคนเกํงมีข๎อควรระวังไว๎คือ ลงทุนให๎ถูกคนและตรงตามความต๎องการ
ขององค์กรด๎วย  

การบริหารกลุํมคนเกํง (Talent Management) มี 4 ขั้นตอนคือ  
1. การสร๎างแรงดึงดูด ( Attracting talents) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่องค์กรต๎องไมํยํอท๎อในการ

ค๎นหาคนเกํง  
2. การรักษา ( Keeping talents) องค์กรต๎องมีการอุปถัมภ์จนท าให๎คนเกํงอยากอยูํและท างาน

ให๎กับองค์กร  
3. การบริหารจัดการ ( Managing talents) มีการจัดการให๎ลงในต าแหนํงที่ท าให๎มีการใช๎ศักยภาพ

ได๎อยํางสูงสุด และ  
4. การระบุคนเกํง ( Identifying talents) ผู๎บริหารต๎องท าการค๎นหาคนเกํงที่ซํอนเร๎นในองค์กรให๎

พบ กํอนที่จะไปหาจากแหลํงภายนอก  
สรุปเรื่ององค์กร คือ มีความเพียรไมํยํอหยํอนในการสร๎างนวัตกรรม องค์กรในศตวรรษที่ 21 จะมี

การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหมํเป็นรายวัน  
ผู้น าในศตวรรษที่ 21  
เจมส์ เอ็ม. คูเซส และ บาร์รี เอส. พอสเนอร์ (James M. Kouzes and Barry S. Posner) กลําว

ไว๎วํา “ผู๎น าจะต๎องมองไปในอดีตและสามารถมองไปในอนาคต”   ซึ่งหมายถึง  ผู๎น าต๎องทบทวน
ประสบการณ์ในอดีตเพ่ือน าไปใช๎ในอนาคต มีบทเรียน 7 ข๎อที่พวกเขาคาดวํายังคงใช๎ได๎ถึงศตวรรษที่ 22  
คือ ผู๎น าจะต๎อง 1. มีความนําเชื่อถือ 2. ใช๎ระบบการน าในทุกระดับ 3. สร๎างความท๎าทาย 4. มุํงเน๎นอนาคต 
5. ท างานเป็นทีม 6. สร๎างต านานให๎คนกลําวถึง และ 7. ดูแลคนด๎วยใจ  

อิงกาลิลล์ โฮร์มเบริก และ โจนาส ริดเดอร์สตราเล ( Ingalill  Holmberg and Jonas 
Ridderstrale)  พูดถึงผู๎น าในยุคดิจิตอลวําต๎องมีคุณสมบัติดังนี้  คือ มีนวัตกรรม มีความใฝุฝัน และมี
ความรู๎สึก (ใช๎ผัสสะทั้ง 5 คือ การเห็น ได๎ยิน ได๎กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส) คือ ใช๎ความฝันที่สามารถท าให๎เกิด
ความได๎เปรียบในการแขํงขัน  

ความฝันที่วํานี้คือจินตนาการและความรู๎สึก ที่สามารถท าให๎เกิดการท าลายอยํางสร๎างสรรค์             
(Creative Destruction) คือ ผู๎น าใช๎จินตนาการและความรู๎สึกในการกระตุ๎นกํอเกิดความโกลาหลขึ้น 
แทนที่จะออกระเบียบ แล๎วใช๎ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุํมในการจัดระเบียบขึ้นมาใหมํโดยใช๎ความรู๎สึก
มากกวําเหตุผล โดยที่ผู๎น าจะแสดงในบทบาทเป็นผู๎ชํวยเหลือเพ่ือประโยชน์สํวนรวมมากกวําสํวนตัว  

ลินดา เอ. ฮิลล์ (Linda A. Hill)  ให๎หลักคิดวําผู๎น าในยุคหน๎าประกอบด๎วย กลุํมคนเกํง มีความ
ใฝุฝัน และมีความแตกตํางกัน กลุํมผู๎น าเหลํานี้เป็นกลุํมที่เรียกวําอัจฉริยะ การบริหารจัดการกลุํมคนเกํง
เหลํานี้เป็นยุทธศาสตร์ในการแขํงขันที่ส าคัญ โดยบริหารกลุํมคนเหลํานี้ให๎ลงตัวกับความต๎องการขององค์กร
เป็นเรื่องส าคัญ  
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เปรียบเทียบคือผู๎น าเสมือนเป็นคนเลี้ยงแกะที่คุมอยูํหลังฝูงแกะ โดยปลํอยให๎แกะตัวที่คลํองแคลํว
วํองไวเป็นตัวน าฝูง โดยที่แกะตัวอ่ืน ๆ ไมํรู๎วําการควบคุมที่แท๎จริงอยูํด๎านหลัง ดังนั้นผู๎ที่จะน ากลุํมบุคคลที่
เกํงเหลํานี้ได๎ ต๎องมองโลกเป็นสีเทาไมํใชํขาวหรือด า แตํมีการตัดสินใจที่ดี และกล๎าเสี่ยง  

พอล เอ.แอล. อีวานส์ (Paul A.L. Evans)  กลําวถึง การบริหารทํามกลางความขัดแย๎งสองขั้ว เชํน 
คนกับระบบ ลูกค๎ากับพนักงาน  คุณภาพกับราคา  ความแข็งกร๎าวกับความอํอนโยน ระยะสั้นกับระยะยาว 
การกระจายอ านาจกับการรวบอ านาจ ศิลปะกับวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เราไมํสามารถท าให๎มันหายไปได๎ หรือ
แก๎ปัญหานี้ได๎  ถ๎าเราเลือกอยํางใดอยํางหนึ่งอาจน าไปสูํความเสื่อมสลาย  ดังนั้น ผู๎น าต๎องรู๎จักปรับตัวเฉก
เดียวกับการแลํนเรือใบ  การไปสูํเปูาหมายได๎ต๎องดูทิศทางลมและกระแสน้ าประกอบกันไมํฝืนเรือ มีความ
ยืดหยุํนและคลํองตัวพร๎อมปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ์อยูํเสมอ นั่นคือ การรักษาสมดุลไมํสุดโตํงไปข๎างใด
ข๎างหนึ่ง  

สตรวท อาร์. ลีวิน (Stuart R. Levine)  เชื่อวําคุณคําของผู๎น าอยูํที่ความสามารถในการปรับตัว      
มีการเรียนรู๎ และการตอบสนองเชิงบวก นั่นคือผู๎น าที่ท าตนเป็นผู๎สอนงาน ให๎บุคลากรในองค์กรเพ่ิมพูน
ความสามารถพิเศษ ที่มีหลัก  7 ประการ คือ 1. จากแรงจูงใจในอาชีพแปรเป็นแรงจูงใจจากคุณคําหลัก    
2. จากโกลาหลแปรเป็นกระบวนการ 3. จากเทคโนโลยีแปรเป็นความสัมพันธ์ 4. จากรวบรวมแปรเป็นการ
กระจายข๎อมูลขําวสาร 5. จากฉันแปรเป็นเรา 6. จากเน๎นผลิตผลแปรเป็นเน๎นบุคลากร และ 7. จากผู๎น า
แปรเป็นผู๎น าด๎านการเรียนรู๎  

ซีลํา ฟาร์เรน (Caela Farren)  เชื่อวําความเชี่ยวชาญของผู๎น าที่มีความส าคัญอยํางมาก            
มี  6 ประเด็นคือ 1. มีจุดมุํงหมายของบุคคลที่สอดคล๎องกับองค์กร 2. ผู๎น าที่เชี่ยวชาญในด๎านอาชีพ 3.
วัฒนธรรมองค์กรที่เน๎นการวิจัยและการพัฒนา 4.องค์กรที่สํงเสริมการเรียนรู๎ 5.การเป็นหุ๎นสํวนกับองค์กร 
และ 6. มีแนวคิดแบบนักลงทุน  

พอล เดี่ยนตี และ โมรีน แอนเดอสัน (Paul Dainty and Moreen Anderson)  กลําววํา 
“ผู๎จัดการต๎องมีการเรียนรู๎และปรับตัวในศตวรรษใหมํที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมากขึ้นในการท างาน 
ผู๎จัดการพึงต๎องมีแนวคิดในการน าข๎อมูลขําวสารมาชํวยในการวิเคราะห์ แปลงเป็นองค์ความรู๎ในการ
ตัดสินใจแก๎ปัญหา มากกวําพ่ึงพาเทคโนโลยีเพียงอยํางเดียว เพราะคนเรามีความรู๎สึกนึกคิดที่ตํางกัน 
รวมถึงการให๎คุณคําและความเชื่อท่ีแตกตํางกัน”  

ดังนั้น ความฉลาดทางอารมณ์ จึงมีความส าคัญตํอการรับแรงกดดันที่จะมีมากขึ้นในอนาคต การมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงจึงมีความส าคัญมากกวําการใช๎เทคโนโลยี คือเทคโนโลยีไมํสามารถทดแทนได๎นั่ นเอง 
ผู๎จัดการพึงใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการดูภาพรวมของปัญหาและสามารถเห็นประเด็นส าคัญของ
ปัญหาได๎ ทั้งสองคนมีความเห็นวํา ในศตวรรษใหมํการปรับเปลี่ยนวิธีคิดมีความส าคัญกวําการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี  
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กระบวนการในศตวรรษที่ 21 
สุมานาตรา , คริสโตเฟอร์ เอ. บาร์เล็ทท์ และ ปีเตอร์  มอแรน (Sumanatra Ghoshal, 

Christopher A. Bartlett and Peter Moran)  กลําวไว๎วํา  ให๎โยนกระบวนทัศน์เดิม ๆ ทิ้งไป และทดลอง
กับสิ่งใหมํ ๆ ที่ดีกวํา ประเด็นแรกเกี่ยวกับสังคมคือ บริษัทต๎องค านึงถึงผลกระทบตํอสังคมด๎วย มิฉะนั้น
ชํองวํางระหวํางเศรษฐานะของบริษัทและกฎเกณฑ์ของสังคม จะยิ่งเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคือการกระท าที่
สังคมไมํยอมรับ ซึ่งจะไมํเกิดผลดีกับผู๎ใด  

ในโลกธุรกิจมีตัวอยํางบริษัทมากมายที่ยังมีก าไรเป็นกอบเป็นก า และสามารถสร๎างคุณคําให๎กับ
สังคมมากกวําที่จะมุํงหาผลก าไรถํายเดียว ประเด็นที่สอง ผู๎คนไมํใชํเครื่องจักร แตํจะเป็นประโยชน์มากถ๎า
เชี่ยวชาญในสิ่งที่บริษัทต๎องการ พนักงานในศตวรรษหน๎าจึงมีจุดมุํงหมายที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่อง มากกวําที่จะท างานอยํางเดิมอยูํกับบริษัทเดิมไปตลอดชีวิต  

ซีเค พราฮาลาด (CK  Prahalad)  มีความเชื่ออยํางมากวําเราต๎องกลับมาทบทวนแนวทางและ
เครื่องมือการบริหารจัดการ  นั่นคือ อ านาจ โครงสร๎าง ล าดับชั้น การควบคุม ความรํวมมือ ความเป็น
เจ๎าของ และแรงจูงใจ  แนวคิดและเครื่องมือใหมํ ๆ จะเกิดขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงจะเป็นนวัตกรรมพ้ืนฐานขององค์กร และองค์ประกอบ 6 อยํางที่ส าคัญใน
ศตวรรษใหมํคือ 1.การมีประเด็นรํวม 2. คํานิยมหลักและพฤติกรรมขององค์กร 3. การท างานเป็นทีม 4. 
เสริมสร๎างทักษะบุคลากร 5. มีความรวดเร็วในการตอบสนอง และ 6. การใช๎ทรัพยากรรํวมกันขององค์กร
ในการสร๎างโอกาสใหมํ ๆ  

ปีเตอร์  โลเรนจ์ (Peter Lorange)  กลําวไว๎วํา  การบริหารจัดการในศตวรรษใหมํจะใช๎หลัก
พฤติกรรมศาสตร์ คือ เน๎นที่การบริหารจัดการบุคลากรเป็นหลัก  การเรียนรู๎ที่เร็วขึ้น การท างานเป็นทีมที่
สมาชิกมีวัฒนธรรมแตกตํางกัน  กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เน๎นแรงจูงใจการเจริญเติบโต 
งบประมาณแบบองค์รวมเน๎นโครงการที่เติบโตเร็ว และการควบคุมเชิงรุก 

การเจริญเติบโตจึงเป็นแบบเร็วสุด ๆซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการในอนาคตที่ท าให๎บริษัทมีผล
ประกอบการที่ดี นั่นคือการค๎นหาโอกาสใหมํ ๆ และการใช๎ประโยชน์จากโอกาสนั้นอยํางรวดเร็ว เพราะ
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะสั้น ต๎องรีบหาทางคืนทุนโดยเร็ว  

เจ. วิล ฟอพเพน (J. Wil Foppen)  ให๎ความส าคัญกับการบริหารองค์กร และ การศึกษาเรื่องการ
บริหารจัดการ วําเป็นสองสิ่งที่ส าคัญ ที่ท าให๎ผู๎จัดการบริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพในโลกแหํงความ
ซับซ๎อน เพราะเป็นการพัฒนาศักยภาพโดยการให๎ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการกับบุคลากร ที่สามารถท า
ให๎องค์กรมีความยืดหยุํน ปรับตัว และมีความสร๎างสรรค์ สอดคล๎องกับแนวโน๎มสภาพของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป  

โรเบิร์ท อ็ม.ฟูลเมอร์ และ มาร์แชลล์  โกลสมิช (Robert M.Fulmer & Marshall Goldsmith)  
ให๎ความเห็นวําการพัฒนาผู๎น าให๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นเรื่องส าคัญ ไมํวํากฎเกณฑ์
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ตําง ๆ จะระบุไว๎อยํางไรก็ตาม  องค์กรควรมีวิธีคัดเลือกผู๎น าให๎ถูกคนจากผู๎มีศักยภาพในองค์กร และมีการ
ลงทุนในกระบวนการพัฒนาผู๎น าในอนาคต โดยมีแผนสืบทอดต าแหนํง เพราะการลงทุนในการพัฒนาผู๎น า
เป็นการลงทุนระยะยาวกวําจะออกดอกออกผล การพัฒนาผู๎น าจึงต๎องเน๎นที่การพัฒนาบุคลากรและ
ประสบการณ์ทางธุรกิจ  

ปีเตอร์ เอ็ม. เซ็งเก๎ และคาร์ติน เอช. คิฟเฟอร์ (Peter M. Senge and Kartin H. Kauffer)       
ได๎กลําวไว๎วํา  ความเข๎าใจเรื่องชุมชนผู๎น า (ระดับรองลงมา) ที่จะชํวยกันบริหารองค์กรในศตวรรษใหมํให๎
ผู๎น า (ระดับสูง) มีความมั่นใจในการสร๎างอนาคตขององค์กรมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการรวมเอา
ความสามารถของแตํละคนอยํางเป็นระบบ  

ตามค านิยามที่เรียกกลุํมที่อยูํกันเป็นเครือขํายภายในวําเป็นชุมชนผู๎น า ซึ่งผลจากการรวมกลุํมกัน
ท าให๎สามารถก าหนดอนาคตและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได๎อยํางดี เพราะทุกองค์กรจะต๎อง
เผชิญกับความท๎าทายของการเปลี่ยนแปลงสามประการคือ ความท๎าทายที่จะเริ่มต๎นปรับเปลี่ยน ความท๎า
ทายในการรักษาความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง และความท๎าทายในการปรับปรุงใหมํคิดใหมํอีกรอบ  

 
องค์กรในศตวรรษที่ 21  
ฮาร์มิด บูชิกี และ จอน อาร์. คิมเบอร์ลี (Hamid Bouchikhi & John R. Kimberly) กลําวไว๎วํา 

องค์กรต๎องเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างานให๎เป็นแบบเฉพาะตัวเพ่ือรองรับทั้งลูกค๎าและพนักงาน แนวคิดใน
ศตวรรษใหมํแทนที่จะบอกวําลูกค๎าต๎องมากํอน หรือบุคลากรต๎องมากํอน ต๎องเปลี่ยนเป็น ผู๎ถือหุ๎น ลูกค๎า 
และบุคลากรต๎องมากํอน  

บุคลากรจะเชื่อผู๎บริหารก็ตํอเมื่อผู๎บริหารเชื่อในบุคลากรด๎วย ดังนั้นองค์กรในศตวรรษที่ 21 ต๎อง   
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เรื่องเกี่ยวกับลูกค๎าหรือสถานการณ์ของบริษัทให๎กับพนักงาน ให๎ได๎รับรู๎และรํวม
รับผิดชอบด๎วย เพื่อแสดงถึงความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน  

เดวิด คอนคลิน และ ลอว์เรนจ์ แทปป์ (David Conklin & Lawrence Tapp)  กลําวไว๎วํา  
ความส าเร็จขององค์กรในศตวรรษใหมํเกิดจากนวัตกรรมในองค์กรและเครือขํายสมาชิกขององค์กร  
โครงสร๎างองค์กรจะเป็นแบบกระจายอ านาจ ไมํเป็นล าดับชั้น แตํจะให๎อิสระแกํหนํวยยํอยที่อยูํในพ้ืนที่ตาม
ภูมิศาสตร์ตําง ๆ ที่มีการตัดสินใจเสมือนเป็นผู๎ลงทุนเอง มีการสร๎างเครือขํายที่ท าให๎เกิดนวัตกรรมทั่วทั้ ง
เครือขําย และท าให๎องค์กรหรือสาขาที่เป็นสมาชิกประสบความส าเร็จ  

ซึ่งเกิดขึ้นโดยแตํละหนํวยในเครือขํายมีการท าวิจัย ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ดังนั้นทั่วทั้ง
เครือขํายจะเรียนรู๎รํวมกันและชํวยกันสร๎างนวัตกรรมที่ท าให๎สินค๎าราคาถูกลง และตอบสนองความต๎องการ
ของลูกค๎าได๎ดีขึน้  ยกตัวอยํางคือเครือขํายของบริษัทผลิตรถยนต์ที่อยูํในประเทศตําง ๆ   



54 

เดฟ อูลริช (Dave Ulrich)  ได๎ให๎ความเห็นวํา  แตํละบุคคลควรมีการเตรียมพร๎อมสูํศตวรรษใหมํ
โดยการตระเตรียมความรู๎ให๎พร๎อม เพราะความรู๎คือสมบัติของแตํละคน ขององค์กร และของประเทศ 
องค์กรที่ประสบความส าเร็จคือต๎องสร๎างความคิดและท าความคิดนั้นให๎เป็นจริง นั่นคือองค์กรที่มีนวัตกรรม 
มีการบริหารจัดการความรู๎ และสามารถสร๎างยุทธศาสตร์ได๎  

โรซาเบ็ท  มอสส์ คานเตอร์  (Rosabeth  Moss  Kanter)  กลําวเกี่ยวกับผู๎น าต๎องคิดให๎เป็น นี่คือ 
อาวุธของผู๎น าที่ส าคัญประกอบด๎วย 1. แนวคิด 2. สมรรถนะ และ 3. การสื่อสาร (Kaleidoscope คือกล๎อง
สํองสะท๎อนภาพโดยมากเป็นรูปสามเหลี่ยมมีแนวยาวที่ด๎านข๎างประกอบด๎วยกระจกเงา ท าให๎เห็นภาพ
ซ้ าซ๎อนแปลกออกไปจากปกติ)  

ผู๎น าจะต๎องสร๎างวัฒนธรรมในการเจรจาโต๎ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด ท าให๎เกิดแนวคิดที่เป็น
ประโยชน์ในการใช๎มุมมองที่แตกตํางกันออกไป เพ่ือหาโอกาสทางธุรกิจใหมํ ๆ หรือสร๎างนวัตกรรมจาก
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีองค์กรมีอยูํ แตํก็ต๎องมองออกนอกองค์กรด๎วยเชํนเดียวกัน  

สรุป  

แนวความคิดจากนักคิดหลายๆคน ที่มีแนวโน๎มวํา  การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 จะมี
แนวคิดที่เป็นสตรีเพศเพ่ิมขึ้น การบริหารเรื่อง ความไมํแนํนอน ความก ากวม การเปลี่ยนแปลง ความ
รํวมมือ การรํวมงานกัน และชัยชนะ จากการบริหารยุคเดิมที่ออกแนวเพศชาย  การบริหารเรื่อง ความ
แนํนอน การประกันคุณภาพ  การพยากรณ์ผล การแขํงขัน ความได๎เปรียบ และ การประสบชัยชนะใน
ความคิดสํวนตัวของ Chowdhury คือ ผู๎น าต๎องมีทักษะหลายด๎าน สามารถกระตุ๎นให๎พนักงานเกิดแรงจูงใจ
และมีความเชื่อ ความส าเร็จขององค์กรอยูํที่การบริหารจัดการคนเกํง ผลตอบแทนจากคนเกํงจะเป็นตัวชี้วัด
หนึ่งเชํนเดียวกับตัวชี้วัดทางการเงิน78 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

78มารวย สํงทานินทร์ , การบริหารในศตวรรษที่ 21  เข๎าถึงเมื่อวันที่  20  เมษายน  2558 เข๎าถึง
ได๎จาก: https://www.gotoknow.org/posts/579243 

 

http://www.gotoknow.org/user/maruay/profile
https://www.gotoknow.org/posts/579243
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แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ (Modern  Management  Approaches) 
แนวคิดการจัดการสมัยใหมํ  (Modern  Management  Approaches)  ทฤษฎีการจัดการ

สมัยใหมํจะมุํงที่ทัศนะระบบขององค์การและความคิดเชิงสถานการณ์ โดยยึดหลักวําไมํมี โมเดลหรือทฤษฎี
ใดที่ใช๎ได๎ในทุกสถานการณ์ท้ังหมด ดังนั้นแนวคิดนี้จึงประกอบด๎วย 

1. องค์การในฐานะเป็นระบบ (Organization as Systems)  หรือเป็นทฤษฎีระบบ System 
Theory) เป็นการรวบรวมการท างานในสํวนที่มีความเกี่ยวข๎องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือท าให๎การ
กระท าบรรลุผลส าเร็จตามที่ต๎องการ 

ระบบยํอย (Subsystem) หมายถึง ระบบตํางๆภายในระบบที่มีปฏิกิริยาตํอกัน ผู๎บริหารที่           
มีแนวคิดเชิงระบบจะมององค์การในลักษณะมีปฏิกิริยากับสภาพแวดล๎อม แนวคิดตํางๆในเชิงระบบของ
การจัดการ องค์การจะใช๎กระบวนการแปรสภาพเพ่ือเปลี่ยนปัจจัยน าเข๎าเป็นผลผลิต ระบบจึงขึ้นกับการ
ปูอนกลับเพ่ือตรวจสอบผลลัพธ์วําปรับปรุงปัจจัยน าเข๎า  ดังนั้นในทฤษฎีระบบจะชํวยผู๎บริหารก าหนด
ขอบเขตองค์การและการใช๎ระบบยํอยซึ่งเป็นระบบตํางๆในองค์การที่มีปฏิกิริยาตํอกัน ผู๎บริหารที่มีแนวคิด
เชิงระบบจะมององค์การในลักษณะมีปฏิกิริยาตํอสภาพแวดล๎อมในกรณีที่เป็นระบบเปิด คือ เป็นระบบซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล๎อมภายนอกหรือได๎รับอิทธิพล หรือผลกระทบอยํางสม่ าเสมอจาก
สภาพแวดล๎อมภายนอก สํวนระบบปิด คือ เป็นระบบซึ่งไมํพิจารณาถึงอิทธิพลหรือผลกระทบจาก
สภาพแวดล๎อมภายนอก ระบบปิดจะไมํข้ึนอยูํกับสภาพแวดล๎อม 

แนวคิดตามระบบขององค์การ ตามทฤษฎีระบบของการจัดการองค์การจะใช๎กระบวนการแปร
สภาพเพ่ือเปลี่ยนปัจจัยน าเข๎าให๎เป็นผลผลิต ระบบจึงขึ้นกับการปูอนกลับเพ่ือตรวจสอบผลลัพธ์และการ
ปรับปรุงปัจจัยน าเข๎าในองค์ประกอบของระบบจึงประกอบด๎วย ปัจจัยน าเข๎า กระบวนการแปรสภาพ
ผลผลิต และการปูอนกลับ ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยน าเข๎า (Input) ทรัพยากรที่น าเข๎าสูํสภาพการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน ประกอบด๎วย ทรัพยากรทางกายภาพหรือวัตถุดิบ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากร
ทางการเงินหรือทุนทรัพยากรข๎อมูลหรือเทคโนโลยี 

1.2 กระบวนการแปรสภาพ (Transformation  process) เป็นขั้นตอนการน าทรัพยากรของ
องค์การที่เป็นปัจจัยน าเข๎าหรือปัจจัยการผลิต และแปรสภาพออกมาเป็นผลผลิต ปัจจัยทรัพยากรจะถูก
น าเข๎ากระบวนการแปรสภาพซึ่งเครือขํายของระบบยํอยภายในอง๕การ ประกอบด๎วย ระบบการบริหาร 
การปฏิบัติการ และการบริหาร (1) ระบบการซื้อและระบบสินค๎าคงเหลือ (Purchasing  and  inventory 
systems) (2) ระบบการตลาด การขายและการจัดจ าหนําย (Marketing , sales and distribution 
systems)  (3) ระบบบัญชีและการเงิน (Accounting and financial systems)  (4) ระบบข๎อมูลและ
เทคโนโลยี (Information and technology systems) 

1.3 ผลผลิต (Output)  เป็นสิ่งที่ได๎จากกระบวนการแปรสภาพ ประกอบด๎วย ผลิตภัณฑ์และ
บริการ ผลลัพธ์ด๎านการเงิน ผลลัพธ์การด าเนินงานของพนักงาน และความพึงพอใจของลูกค๎า 



56 

1.4 การปูอนกลับ (Feedback) เป็นข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพและลัพธ์ที่เกี่ยวกับกิจกรรมของ
องค์การ ข๎อมูลเหลํานี้ใช๎ปรับปรุงปัจจัยน าเข๎าและกระบวนการแปรสภาพเพ่ือการบริหารให๎ได๎ผลลัพธ์ที่พึง
พอใจมากขึ้น 

2. แนวคิดทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ (Contingency Thinking)  องค์การไมํได๎
เหมือนกันทุกองค์การ ปัญหามักเกิดขึ้นเมื่อองค์การมีการปฏิบัติที่คล๎ายคลึงกัน ในกรณีการจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์และหลักการบริหารจัดการเป็นความพยายามที่จะออกแบบองค์การทั้งหมดให๎มีความ
เหมือนกัน อยํางไรก็ตามโครงสร๎างและระบบของการท างานในแตํละศาสตร์ยังไมํสามารถน ามาประยุกต์ใช๎
ในการผลิตได๎ทัง้หมด จ าเป็นต๎องปรับให๎เหมาะสมในแตํละสถานการณ์ 

ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory of Management) เป็นทัศนะการ
จัดการซึ่งผู๎บริหารจะปฏิบัติโดยขึ้นกับสถานการณ์ หรือเป็นแนวคิดการจัดการซึ่งปรับปรุงพฤติกรรมการ
จัดการตามสถานการณ์เฉพาะอยํางขององค์การ ประกอบด๎วย เทคโนโลยี สภาพแวดล๎อมภายนอก และ
บุคลากรขององค์กร 

แนวคิดการบริหารในยุคต่อมา 
 แนวคิดการบริหารในยุคตํอมา (Continuing  Management Themes) เป็นแนวคิดในศตวรรษ   
ที่ 21 ซึ่งยอมรับวํากลไกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม ซึ่งกํอให๎เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และสร๎างความกดดันในองค์การ การบริหาร 8/e (Management 8/e) ประกอบด๎วย ความเป็นเลิศใน
คุณภาพและการท างาน จริยธรรมและความรับผิดชอบตํอสังคม การตระหนักถึงความเป็นสากลระดับโลก
และความส าคัญของภาวะผู๎น ายุคใหมํ 

1. คุณภาพและความเป็นเลิศในการท างาน (Quality and Performance Excellence) 
วิธีการในการท างานในบทนี้จะต๎องค านึงถึงข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขันและความสามารถที่จะสํงมอบสินค๎า 
คุณภาพและการบริการไปยังลูกค๎า วัฒนธรรมององค์การที่ส าคัญที่สุด ประกอบด๎วย คุณภาพในฐานะเป็น
คุณคําหลักและการเสริมแรงด๎วยการให๎ความผูกพันที่คุณภาพ ในทุกด๎านของสภาพแวดล๎อมการท างาน 
แนวความคิดท่ีส าคัญคือ การบริหารคุณภาพโดยรวมและเครือขํายการสร๎างคุณคํา 

การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management - TQM) เป็นการบริหารจัดการ
คุณภาพโดยรวม (1) มุํงเน๎นที่ความพึงพอใจของลูกค๎า (2) การปรับปรุงอยํางตํอเนื่ อง (3) การปรับปรุง
คุณภาพทุกอยํางขององค์การ (4) มีความถูกต๎องแมํนย าในการวัด (5) การคมอบอ านาจให๎แกํพนังงาน     
ซึ่งจะเห็นวําการจัดการคุณภาพโดยรวมเป็นการสร๎างคุณภาพในทุกลักษณะขององค์การ โดยเริ่มต๎นที่การ
จัดหาทรัพยากรและมีการแปรสภาพในระบบการท างาน ตลอดจนการสํงมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค๎า 

ในทุกขั้นตอนของกิจการ ซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากวัตถุดิบออกมาเป็นสินค๎าและบริการ
ส าเร็จรูป ดังนั้น คุณภาพจะต๎องมีการบ ารุงรักษาในทุกจุด 
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เครือขํายการสร๎างคุณคํา (Value Chain) เป็นขั้นตอนของกิจกรรมซึ่งมีการแปรสภาพจากวัตถุดิบ
เป็นสินค๎าส าเร็จรูปหรือบริการ ดังแผนภูมิภาพที่    แสดงถึงเครือขํายการสร๎างคุณคําในองค์การ 
(Organizational value chain)79 

ความเป็นเลิศในการท างาน (Performance  Excellence)  ประกอบด๎วย คุณสมบัติของความ
เป็นเลิศของการจัดการ 8 ประการ ดังนี้  

(1) การมุํงที่การกระท า (Bias toward action) เป็นการตัดสินใจและการให๎เกิดความเชื่อมั่น
ในสิ่งที่จะท า 

(2) การอยูํใกล๎ชิดกับลูกค๎า (Closeness to the customers) การรู๎จักถึงความต๎องการและ
การสร๎างคุณคําให๎เกิดความพึงพอใจแกํลูกค๎า 

(3) การสํงเสริมความเป็นอิสระและความเป็นเจ๎าของ(Autonomy and entrepreneurship) 
การสนับสนุนด๎านนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และการเผชิญความเสี่ยง 

(4) การเพ่ิมประสิทธิภาพโดยอาศัยคน (Productivity through people) การสร๎างคุณคํา
ด๎านทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสูํคุณภาพและการท างานที่ดี 

(5) การมุํงที่คํานิยม (Hands – on and value - driven)  มีความเข๎าใจในจุดมุํงหมายของ
องค์การที่ชัดเจน 

(6) การด าเนินธุรกิจที่เชี่ยวชาญ (Sticking to the knitting) การมุํงเน๎นที่ทรัพยากรและ
ความสนใจตํอสิ่งที่องค์การท าได๎ดีที่สุด 

(7) การมีโครงสร๎างที่เรียบงํายและการพ่ึงพาผู๎รํวมงาน (Simple  from  and  learn  staff)     
มีการจัดดารระดับต่ าและพนักงานที่ปรึกษา 

(8) การเข๎มงวดและผํอนปรนในขณะเดียวกัน (Simultaneous  loose – tight properties) 
ให๎มีความยืดหยุํนได๎ในขณะเดียวกันกับการควบคุม 

2. การตระหนักถึงความเป็นสากล (Global awareness) ในที่นี้จะมีการมุํงเน๎นที่คุณภาพ
และการท างานซึ่งถือวํามีการปรับระบบและกระบวนการใหมํ (Process reengineering) องค์การสูํความ
เป็นเลิศ (Virtual organizations) โรงงานที่มีการผลิตรวดเร็ว (Agile factories) การสร๎างเครือขํายธุรกิจ 
(Network firms) และแนวความคิดอ่ืนๆ ซึ่งหลักส าคัญที่วุดส าหรับความส าเร็จจะต๎องมีการทดสอบและ
การอภิปราย ตลอดจนต๎องมีการธ ารงรักษาข๎อเท็จจริง ซึ่งการมุํงที่คุณภาพและความเป็นเลิศด๎านการ
ท างานจะมีอิทธิพลตํอการก๎าวสูํความเป็นสากลระดับโลก และมีการแขํงขันทางเศรษฐกิจระดับโลก 
เพราะฉะนั้นธุรกิจจะต๎องใช๎ความพยายามในการเปลี่ยนสภาพเพ่ือก๎าวไปสูํการปฏิบัติกา รระดับสากล     
โดยทฤษฎีที่น ามาใช๎อยํางมาก คือ ทฤษฎี Z 

                                                           
79 Schermerhorn.  John R. Jr. , Management.  8th ed. (USA : John Wiley  &  Sons , 

Inc. 2005) , 48. 
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ทฤษฎี Z  เป็นแนวคิดการจัดการซึ่งประสมประสานระหวํางญี่ปุุนและสหรัฐอเมริกา โดยเน๎นการ
จ๎างงานระยะยาว ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคลและการตัดสินใจรํวมกัน ประกอบด๎วยการประยุกต์มาจาก 
2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี A  ทฤษฎี J  ดังนี้ 

ทฤษฎี A  (Theory A)  เป็นแนวคิดการจัดการของสหรัฐอเมริกา ซึ่งองค์การเน๎นการจ๎างระยะสั้น 
ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจเฉพาะบุคคลโดยไมํใสํวนรํวมจากพนักงาน 

ทฤษฎี J   (Theory J)  เป็นแนวคิดการจัดการของญี่ปุุน ซึ่งเน๎นการจ๎างงานตลอดชีพ ความ
รับผิดชอบและการตัดสินใจรํวมกัน 

3. องค์การแหํงการเรียนรู๎  (Learning  Organization)  หมายถึง องค์การซึ่งปฏิบัติการ
อยํางดีในการริเริ่มสร๎างสรรค์ (Creating) การได๎มาหรือครอบครอง (Acquiring) และการถํายทอด 
(Transferring) ความรู๎และการปรับพฤติกรรม เพ่ือตอบสนองตํอความรู๎ใหมํๆ (New Knowledge)80 
องค์การแหํงการเรียนรู๎จะเน๎นการแก๎ไขปัญหาอยํางเป็นระบบ การทดลองแนวความคิดใหมํๆ การเรียนรู๎
จากประสบการณ์และข๎อมูลในอดีต การเรียนรู๎จากประสบการณ์ของคนอ่ืน และการโอนถํายความรู๎อยําง
รวดเร็วผํานองค์การ ผู๎บริหารจึงต๎องพยายามสร๎างองค์การแหํงการเรียนรู๎ สร๎างสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริม
การเรียนรู๎ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข๎อมูล ขําวสารระหวํางสมาชิกทั้งหลายในองค์การ ดังนั้นปัจจัยที่
ส าคัญส าหรับองค์การแหํงการเรียนรู๎มี  5  ประการ  คือ (1) การคิดอยํางเป็นระบบ (Systems thinking) 
(2) การมีวิสัยทัศน์รํวมกัน (Shared Vision) (3) ความท๎ามายของโมเดลระดับความสามารถของสติปัญญา 
(Challenging of mental models) ในการแก๎ปัญหา (4) การเรียนรู๎เป็นทีม (Team Learning) (5) ความ
เชี่ยวชาญสํวนตัว (Personal mastery) 

4. ภาวะผู๎น าในยุคศตวรรษที่ 21 (Twenty-first – century  Leadership) ในสภาวะ
แรงผลักดันด๎านสังคมการเมือง และเศรษฐกิจในทุกวันนี้ท าให๎ประชาชนและองค์การตํางๆมีความ
จ าเป็นต๎องปรับตนเองอยํางตํอเนื่องเพ่ือเข๎าสูํสถานการณ์ใหมํๆเพ่ือความอยูํรอดในระยะยาวและเรียนรู๎
เพ่ิมเติมเป็นงานใหมํอยํางแท๎จริง ในยุคศตวรรษที่ 21 ความจริงข๎อนี้เป็นสิ่งท๎าทายภาวะผู๎น าของผู๎บริหาร 

ผู๎น าจะต๎องมีบทบาทที่ส าคัญในการสร๎างจิตวิญญาณ โดยจะต๎องท าตนให๎เป็นเชํนสัญลักษณ์ของ
จริยธรรมขององค์การ โดยจะต๎องแสดงออกด๎านคุณคําในการเป็นศูนย์รวมในการดึงสมาชิกองค์การเข๎า
ด๎วยกัน สิ่งส าคัญท่ีสุดก็คือการตั้งเปูาหมายในการที่จะให๎พนักงานของเขาไมํมีความขัดแย๎ง และพยายามท า
ให๎พนักงานมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกัน 

ภาวะผู๎น าและทิศทางใหมํของการเรียนรู๎องค์การก็คือ การบริหารแบบ 8/e ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญตํอการ
ท างานของพนักงานและองค์การ 

                                                           
80 Certo , Courtland L. and others.  Management. 8th ed. (New Jersey : Prentice – 

Hall , Inc.,2000) , 554. 
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ผู๎บริหารในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จะต๎องมีความคาดหวังตํอพนักงานและองค์การ สิ่งส าคัญ คือ ต๎อง
ระลึกไว๎เสมอวําโฉมหน๎าการบริหารยุคใหมํและขีดความสามารถในการบริหารยุคใหมํจะต๎องขึ้นอยูํกับเวลา
ใหมํๆและความต๎องการในอนาคตส าหรับความส าเร็จของภาวะผู๎น าในอนาคต ซึ่งอยํางน๎อยที่สุดผู๎บริหารใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ควรต๎องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) การเป็นนักกลยุทธ์ระดับโลก (Global Strategist) จะต๎องมีความเข๎าใจในการติดตํอ
ระหวํางชาติตํางๆความแตกตํางด๎านวัฒนธรรมและด๎านเศรษฐกิจ ดังนั้น การวางแผนและการปฏิบัติการ
จะต๎องพิจารณาสิ่งดังกลําวด๎วย 

(2) การเป็นผู๎น าด๎านเทคโนโลยี (Master of Technology) การเข๎าใจแนวโน๎มด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศจะสามารถท าให๎เกิดการได๎เปรียบทางการแขํงขันด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางดีที่สุด 

(3) การเป็นผู๎น าที่สามารถสร๎างแรงดลใจ (Inspiring  Leader) การสามารถท าให๎ให๎พนักงาน
มีแรงกระตุ๎นอยํางประทับใจ ด๎วยการมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่สูง ซึ่งบุคคลแตํละคนและทีมงานสามารถ
ท างานของตนเองได๎อยํางดีที่สุด 

(4) เป็นต๎นแบบของพฤติกรรมด๎านจริยธรรม (Model of Ethical Behavior) ผู๎น าควรมีการ
กระท าด๎านจริยธรรมที่ดีในทุกๆด๎าน มีการก าหนดมาตรฐานด๎านจริยธรรมที่สูงเพ่ือให๎คนอ่ืนท าตาม มีการ
สร๎างด๎านวัฒนธรรมซึ่งจะท าให๎พนักงานเห็นคุณคําด๎านจริยธรรมและความรับผิดชอบตํอสังคม 

องค์การที่มีพนักงานที่มีความรู๎จะมีความส าคัญเพ่ิมขึ้น ซึ่งปัจจุบันผู๎บริหารใหมํๆ จะต๎องมี
การศึกษาที่ดี เขาจะต๎องมีการศึกษาอยํางตํอเนื่องด๎วยการฝึกอาชีพของเขาด๎วย มีการปรับปรุงตนเองอยําง
ตํอเนื่อง โดยเฉพาะในเศรษฐกิจยุคใหมํต๎องการให๎ทุกคนมีการพัฒนา มีทักษะในงานและมีขีดความสามรถ
ในการท างาน ซึ่งจะต๎องการผู๎น าที่มีทักษะด๎านมนุษย์อยํางสูง ดังนั้นองค์การจึงต๎องการบุคคลที่มีภาวะผู๎น า
สูง ผู๎บริหารในยุคศตวรรษที่ 21 จะต๎องท าในสิ่งที่ถูกต๎อง เพ่ิมมูลคําให๎กับผลผลิตขององค์การ ท าให๎ผลการ
ปฏิบัติขิงองค์การมีความแตกตํางอยํางแท๎จริง เพ่ิมโอกาสในการแขํงขันและมีจริยธรรม ซึ่งสิ่งตํางๆเหลํานี้
จะเป็นทิศทางท่ีทา๎ทายส าหรับภาวะผู๎น าและการประสบผลส าเร็จในอาชีพส าหรับเศรษฐกิจยุคใหมํ 

ขนาดของการจัดการ 
ขนาดของการจัดการ (Span of Management)  หรือขนาดของการควบคุม (Span of Control) 

เป็นจ านวนของผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงตํอผู๎บริหาร ซึ่งท าให๎เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภ าพ81  
ขนาดของการจัดการแบํงออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

1. ขนาดของการจัดการอยํางกว๎าง (Wide span of management) เกิดขึ้นเมื่อผู๎บริหาร
หนึ่งคนมีผู๎ใต๎บังคับบัญชาจ านวนมาก เกณฑ์ขนาดของการจัดการอยํางกว๎าง  ควรใช๎ในกรณีตํอไปนี้ (1) 

                                                           
81 Rue , Leslie W. and  Lloyd L.Byars. Management : Skill and Application. 9th ed. 

(North America : McGraw – Hill Inc. 2000) , 451. 
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เมื่อผู๎บริหารและผู๎ใต๎บังคับบัญชามีความสามารถในการท างาน  (2) เมื่อองค์การมีกระบวนการในการ
ด าเนินงานที่มีการก าหนดมาตรฐานไว๎เป็นอยํางดี  (3) คาดวําโอกาท่ีจะเกิดปัญหาใหมํๆมีน๎อย 

2. ขนาดของการจัดการอยํางแคบ (Narrow span of management) เกิดขึ้นเมื่อผู๎บริหาร
หนึ่งคนมีผู๎ใต๎บังคับบัญชาจ านวนน๎อย  เกณฑ์ขนาดของการจัดการอยํางแคบ  ควรใช๎ในกรณี ตํอไปนี้       
(1) เมื่อแรงงานมีท่ีตั้งทางกายภาพแตกตํางกัน  (2) เมื่อผู๎บริหารมีภาระงานมาก  (3) เมื่อมีปฏิกิริยาระหวําง
กันมากระหวํางผู๎บังคับบัญชาและแรงงาน  (4) คาดวํามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาใหมํๆนั้นบํอยครั้ง 

ความสูงของการจัดองค์การ (Organization  Height) เป็นจ านวนหรือระดับของการจัดการใน
ธุรกิจ ขนาดของการจัดการมีผลกระทบตํอการจัดความสัมพันธ์ระหวํางผู๎บริหารกับแรงงาน 
 เกณฑ์การตัดสินใจเลือกขนาดของการจัดการ (Span of Management)  การที่ผู๎บริหารจะ
ตัดสินใจวําจะเลือกใช๎ขนาดของการจัดดารแบบใดนั้น ควรจะพิจารณาในประเด็นตํางๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่  5   เกณฑ์การพิจารณาขนาดของการจัดการ (Span of management) 
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 ความแตกตํางของขนาดของการจัดการอยํางกว๎าง (Wide span of management)  และขนาด
ของการจัดการอยํางแคบ (Narrow span of management) แสดงดังตารางที่  2 
 
ตารางที่  2    การเปรียบเทียบลักษณะตํางๆระหวํางขนาดของการจัดการอยํางกว๎าง (Wide span of 
management)  และขนาดของการจัดการอยํางแคบ (Narrow span of management) 

ขนาดของการจัดการอย่างกว้าง 
(Wide span of management) 

ขนาดของการจัดการอย่างแคบ 
(Narrow span of management) 

1. ขนาดของการจัดการจะกว๎าง (จ านวนแรงงาน
หลายรายซึ่งงานขึ้นตรงตํอผู๎บริหารหนึ่งคน) 

2. การจัดองค์การแบบแนวนอน    
(Flat  Organization) 

3. ระดับการบังคับบัญชา  
(Level of command) หนึ่งระดับ 

4. มีการตัดสินใจแบบกระจายอ านาจ 
5. มีการอบรมมาก 
6. การมอบหมายอ านาจหน๎าที่ชัดเจน 
7. มีการเปลี่ยนแปลงแก๎ไขวัตถุประสงค์ และ

จัดท ามาตรฐานใหม ํ
8. มีการเปลี่ยนแปลงช๎าทั้งสภาพแวดล๎อมภายใน

และภายนอก 
9. มีการใช๎ เทคนิคที่ เหมาะสมกับโครงสร๎าง

องค์การ อาจมีการติดตํอกัน โดยการใช๎ค าพูด
แทนการเขียน 

10. การปฏิบัติตํอกันกระท าได๎งําย 
 

11. การประชุมได๎ผลดีกวํา 
12. ผู๎บริหารจะมีความสามารถและผํานการอบรม 

 
13. ลักษณะงานชัดเจน 

 

1. ขนาดของการจัดการจะแคบ (จ านวนแรงงาน
น๎อยรายซึ่งรายงานขึ้นตรงตํอผู๎บริหารหนึ่งคน) 

2. การจัดองค์การแบบสูง  
(Tall Organization) 

3. ระดับการบังคับบัญชา  
      (Level of command) หลายระดับ 
4. มีการตัดสินใจแบบรวมอ านาจ 
5. มีการอบรมน๎อย 
6. การมอบหมายอ านาจหน๎าที่น๎อยและไมํชัดเจน 
7. ไมํมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ให๎ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานที่วางไว๎ 
8. มีการเปลี่ยนแปลงเร็วทั้ งสภาพแวดล๎อม

ภายในและภายนอก 
9. การติดตํอสื่อสาร เทคนิค รวมถึงค าสั่งตํางๆ

ท าได๎ยาก 
 
10. ก า ร ป ฏิ บั ติ ร ะ ห วํ า ง หั ว ห น๎ า แ ล ะ

ผู๎ใต๎บังคับบัญชาท าได๎ล าบาก 
11. การประชุมไมํคํอยได๎ผล 
12. ผู๎บริหารสํวนมากไมํคํอยมีความสามารถและ

ไมํผํานการอบรม 
13. ลักษณะงานสลับซับซ๎อน 
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 แนวโน๎มองค์การนั้นมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของการควบคุมในระดับของการจัดการที่สั้นลง      
ซึ่งผู๎บริหารจะต๎องมีความรับผิดชอบส าหรับจ านวนผู๎ใต๎บังคับบัญชาขนาดกว๎างขึ้น โดยทิศทางการบังคับ
บัญชามีการเปลี่ยนแปลงจากการบังคับบัญชาแบบแคบ (Narrow span of management) เปลี่ยนเป็น
ขนาดการจัดการแบบกว๎าง (Wide span of management)   

การมอบหมายงาน และการกระจายอ านาจ 
 การมอบหมายงาน (Delegation)  เป็นขั้นตอนของการกระจายอ านาจไปยังบุคคลอ่ืน เนื่องจาก
ผู๎บริหารทุกคนต๎องตัดสินใจวําควรจะท างานของตนเอง และควรจะมอบงานให๎บุคคลอ่ืนอยํางไร             
มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ผู๎บริหารจะต๎องมีการมอบหมายความรับผิดชอบอยํางระมัดระวัง โดยอธิบายถึงงานและ
ภารกิจของบุคคลที่จะต๎องปฏิบัติ เพราะเป็นความคาดหวังของบุคคลที่จะท างานที่ก าหนดให๎ 
 ขั้นที่ 2 ผู๎บริหารจะต๎องมอบอ านาจหน๎าที่ (Authority) ให๎ปฏิบัติ ในการมอบหมายงานนี้มีความ
จ าเป็นที่จะใช๎ตัวอยําง จ าเป็นต๎องใช๎เงิน ทรัพยากรและเกี่ยวข๎องกับงานของบุคคลอ่ืน อ านาจหน๎าที่จึงเป็น
สิทธิที่จะปฏิบัติด๎วยวิธีการที่จ าเป็นที่จะท าให๎งานที่ได๎รับมอบหมายลุลํวงไปด๎วยดี 
 ขั้นที่ 3  ผู๎บริหารจะต๎องสร๎างภาวะความรับผิดชอบ (Accountability) โดยการยอมรับการ
มอบหมายงานภายใต๎เงื่อนไขโดยตรง คือ ผู๎บริหารจะต๎องให๎งานเสร็จสมบูรณ์ตามภาระหน๎าที่นั้น เป็น
ต๎องการให๎ตอบค าถามผู๎บังคับบัญชาจากผลลัพธ์ในการท างาน 
 หลักการจัดองค์การแบบดั้งเดิมเตือนผู๎ริหารวําไมํควรมอบหมายงานโดยไมํมอบอ านาจหน๎าที่ให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาปฏิบัติ เมื่ออ านาจหน๎าที่ไมํพอจึงเป็นการยากล าบากมากที่จะให๎เป็นไปตามความคาดหวัง
ของการท างาน อ านาจหน๎าที่จึงจ าเป็นที่จะท าให๎งานบรรลุวัตถุประสงค์ได๎ 
 หลักของอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility Principle) คือ 
อ านาจหน๎าที่จะต๎องมอบควบคูํกับความรับผิดชอบ 
 ข๎อเสนอแนะส าหรับการมอบหมายงานให๎เกิดประสิทธิผล มีดังนี้ 

1. มีการเลือกบุคคล เพ่ือให๎รับมอบหมายงานอยํางเหมาะสม 
2. ก าหนดความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให๎ชัดเจน 
3. ยอมรับวัตถุประสงค์และมาตรฐานในการท างาน 
4. ยอมรับเวลาในการท างาน 
5. มอบอ านาจหน๎าที่พยายามให๎บุคคลอื่นปฏิบัติงานได๎อยํางอิสระ 
6. แสดงถึงความไว๎วางใจในบุคคลอื่น 
7. ให๎การสนับสนุนการท างาน 
8. มีการปูอบกลับการท างาน 
9. ยอมรับและเสริมให๎เกิดความก๎าวหน๎า 
10. ชํวยเหลือเมื่อมีบางสิ่งที่ผิดพลาด 
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11. โปรดอยําลืมภาระความรับผิดชอบส าหรับผลการท างานของพนักงาน 
ความล๎มเหลวในการจัดการ คือ ความไมํเต็มใจที่จะมอบหมายงาน การขาดความไว๎วางใจในผู๎รับ

มอบงาน ความไมํยืดหยุํนของผู๎บริหารในวิธีการที่ให๎งานที่ปฏิบัติลุลํวงไปได๎ ความล๎มเหลวที่จะมอบหมาย
งาน ผู๎บริหารที่มีการท างานจะต๎องมีการปฏิบัติโดยบุคคลอ่ืน ซึ่งมีการปฏิเสธโอกาสที่จะใช๎ประโยชน์จาก
ไหวพริบและปฏิภาณจากการท างานเป็นอยํางมากเมื่องานปฏิบัติไปด๎วยดี ทางตรงข๎ามการมอบหมายจะ
น าไปสูํการมอบอ านาจหน๎าที่ซึ่งบุคคลมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดและท างานด๎วยวิธีการที่ดีที่สุด ซึ่งวิธีการ
ที่เกี่ยวข๎องนี้จะเพ่ิมความพอใจในงานส าหรับบุคคล และมีผลตํอการท างานที่ดีขึ้นแนวโน๎มองค์การที่มีการ
ก๎าวหน๎านั้นจะต๎องมีการมอบหมายงานมากข้ึน โดนค๎นหาวิธีการที่จะกระจายอ านาจบุคคลในทุกระดับ เพ่ือ
หารเห็นใจที่ดีขึ้นที่มีผลตํอเขาเองและงานของเขา 

การกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นระดับซึ่งอ านาจหน๎าที่ในการตัดสินใจมอบให๎กับ
พนักงานระดับลําง คือ มอบให๎กับพนักงานทุกระดับขององค์การ  ดังนั้นองค์การยุคปัจจุบันนั้นสามารถ
ปฏิบัติการกระจายอ านาจมากขึ้นเพราะเครือขํายคอมพิวเตอร์ระบบข๎อมูลสารสนเทศที่ก๎าวหน๎าซึ่งจะชํวย
ให๎ผู๎บริหารมีความงํายที่จะขยายขอบเขตการท างานวันตํอวัน เพราะมีข๎อมูลที่พร๎อมในการกระจายอ านาจ
ในการตัดสินใจ เมื่อมีบางสิ่งผิดพลาดระบบข๎อมูลสารสนเทศก็จะสามารถชํวยแก๎ไขได๎อยํางรวดเร็วและ
ทันทํวงท ี

แนวโน๎มองค์การแบบใหมํนั้น จะมีการมอบหมายงาน การมอบอ านาจหน๎าที่ซึ่งมีโครงสร๎างตาม
แนวนอนมีการใช๎ประโยชน์จากการกระจายอ านาจในองค์การมากขึ้น และมีความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยี
ข๎อมูลสารสนเทศ 

การลดการใช๎พนักงานที่ปรึกษา (Reduced use of staff) เนื่องจากความรํวมมือและการควบคุม
ในองค์การจะมีประเด็นของความสัมพันธ์ระหวํางพนักงานตามสายผู๎บังคับบัญชาและที่ปรึกษา โดยอธิบาย
ถึงบทบาทของพนักงานในฐานะเป็นผู๎ให๎ค าแนะน าและให๎ข๎อเสนอแนะส าหรับพนักงานตามสายงาน ซึ่ งจะ
ชํวยให๎เกิดความเชื่อม่ันวํามาตรฐานการท างานมีการด ารงรักษาภายในของเขตของพนักงานที่ปรึกษา 

พนักงานที่ปรึกษาเฉพาะด๎าน (Specialized staff) เป็นผู๎จัดหาผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคนิคในสํวนตํางๆ
องค์การ พนักงานนี้จะให๎บริการด๎านเทคนิค หรือเชี่ยวชาญในการแก๎ปัญหาเฉพาะด๎าน เชํน ผู๎อ านวยการ
ดูแลความปลอดภัยของบริษัทหลายองค์การจะใช๎ผู๎เชี่ยวชาญที่ปรึกษา เพ่ือทีจะด ารงรักษาความรํวมมือ 
การควบคุมและรักษาความหลากหลายในเครือขํายค๎าปลีกขนาดใหญํ ผู๎บริหารตามสายงานในแตํละร๎านก็
จะมีการตัดสินใจการปฏิบัติการในแตํละวัน โดยค านึกถึงการขายสินค๎าโดยตรงสํวนผู๎เชี่ยวชาญงานที่ปรึกษา
หรือผู๎บริหารระดับท๎องถิ่นจะจัดหาทิศทางและให๎การสนับสนุนเพ่ือวําทุกร๎านจะมีการใช๎ระบบสินเชื่อ การ
ซื้อ การจ๎างงานและการโฆษณารูปแบบเดียวกัน 

พนักงานที่ปรึกษาสํวนบุคคล (Personal staff) เป็นพนักงานที่ปรึกษาในโครงการ พนักงาน
ต าแหนํงผู๎ชํวยที่ให๎การสนับสนุนผู๎บริหารองค์การอาจใช๎พนักงานที่ปรึกษาในต าแหนํงผู๎ชํวยโดยมี
จุดมุํงหมายเพ่ือความชํวยเหลือผู๎บริหารในระดับสูง ผู๎ชํวยจะท าหน๎าที่ในรายละเอียดปลีกยํอยในการบริหาร
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และตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย โดยได๎รับประโยชน์ในรูปของการพัฒนาสาขาอาชีพ การมอบหมายงานใน
โครงการหนึ่งนั้นจะต๎องเลือกผู๎บริหารที่ให๎การชํวยเหลือในการบริหารตํอผู๎บริหารอาวุโสโดยชํวยสร๎าง
ประสบการณ์ท่ีมีคุณคํา และในขณะเดียวกันก็จะอ านวยความสะดวกด๎านงานบริหารด๎วย 

ปัญหาที่เกิดขึ้นของพนักงานตามสายงาน (Line) และพนักงานสายที่ปรึกษา (Staff) อาจมีปัญหา
ด๎านต๎นทุนส าหรับพนักงานที่ปรึกษาและท าให๎เกิดการลดขนาดลงได๎ มีความขัดแย๎งด๎านความสัมพันธ์
ระหวํางพนักงานหลักและพนักงานสายที่ปรึกษา ซึ่งเป็นสาเหตุของความยากล าบากขององค์การ สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อผู๎บริหารตามสายงานและผู๎บริหารที่ปรึกษาไมํเห็นด๎วยกับขอบเขตของอ านาจหน๎าที่ที่ปรึกษา
สามารถให๎ค าแนะน าและสามารถเสนอแนะแตํไมํมีอ านาจ ในทางตรงข๎ามอ านาจตามหน๎าที่ต๎องการให๎
บุคคลปฏิบัติภายในขอบเขตของผู๎เชี่ยวชาญสายที่ปรึกษา แผนกทรัพยากรมนุษย์นั้นก็จะให๎ค าแนะน า
ผู๎บริหารตามสายงานตํอคุณสมบัติของที่ปรึกษา ดังนั้นสํวนของการแบํงความรับผิดชอบระหวํางพนักงาน
ตามสายงานและพนักงานที่ปรึกษาวิธีที่ดีที่สุดจะต๎องค านึงถึงสํวนประกอบของพนักงานโดยยึดหลัก
ประสิทธิผลของต๎นทุนซึ่งจ าเป็นต๎องให๎ความชํวยเหลือด๎านเทคนิคตํอการด าเนินงานตามสายงาน 

อยํางไรก็ตาม แนวโน๎มองค์การในยุคปัจจุบันนั้น คือ ขนาดของพนักงานที่ปรึกษารํวมทั้งหนํวยงาน
ที่ปรึกษาจะลดลง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดต๎นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ 

 
สรุป 

1. แนวคิดการจัดการแบบดั้งเดิม (Classical management approaches) ประกอบด๎วย
(1.1) การจัดการแบบวิทยาศาสตร์(Scientific management)  (1.2) หลักการบริหาร(Administrative 
principle)  (1.3 ) องค์การระบบราชการ (Bureaucratic organization) 

2. แนวคิดการจัดการพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral management approaches) 
ประกอบด๎วย  (2.1) การศึกษาของ Hawthorne studies and human relations)  (2.2) ทฤษฏีความ
ต๎องการของมนุษย์ตามแนวคิดของ Maslow (Maslow’s theory of human needs)  (2.3) ทฤษฎีของ 
McGregor’s (McGregors theory X and Y)  (2.4) ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบผู๎ใหญํ (Argyris’s theory of  
adult personality) 

3. แนวคิดการบริหารเชิงปริมาณ (Quantitative management approaches) 
ประกอบด๎วย (3.1) ศาสตร์การจัดการ (Management science) (3.2) ทฤษฏีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
แบบประยุกต์ (Applied qualitative analysis today) 

4. แนวคิดการจัดการสมัยใหมํ (Modern management approaches)  ประกอบด๎วย   
(4.1) องค์การในฐานะเป็นระบบ (organization as system) (4.2)แนวความคิดเชิงสถานการณ์ 
(Contingency thinking) 

5. แนวคิดการบริหารในยุคตํอมา (Continuing management themes) ประกอบด๎วย 
(5.1) คุณภาพและความเป็นเลิศในการท างาน (Quality and performance excellence) (5.2) การ
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ตระหนักถึงความเป็นสากลระดับโลก (Global awareness)  (5.3)องค์การแหํงการเรียนรู๎ (Learning 
organizations) (5.4)ภาวะผู๎น ายุคศตวรรษที่ 21 (Twenty-first-century leadership) 

6. ขนาดของการจัดการ (Span of management) ประกอบด๎วย (6.1) ขนาดของการ
จัดการอยํางกว๎าง ( Wide span of management) (6.2) ขนาดของการจัดการอยําแคบ (Narrow span 
of management)   

7. การมอบหมายงานและการกระจายอ านาจ (Delegation and decentralization)82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
82 รังสรรค์  ประเสริฐศรี , การจัดการสมัยใหม่ (Modern  Management) (บริษัท ธรรมสาร จ ากัด 
2549) , 38 – 47. 
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องค์การแห่งอนาคตและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่   
(The  Organization of  the  future  and  Modern  Management  techniques) 

 การเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรการ  รวมถึงการแขํงขันที่มีเพ่ิมมากขึ้นในขณะนี้  ท าให๎กิจการทุก
แหํงต๎องเผชิญทั้งความเสี่ยงภัยที่สูงขึ้นและการสร๎างโอกาสที่ดีมากขึ้น  ซึ่งเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ของ
เศรษฐกิจ (Globalization)  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องและแนวโน๎มทางสังคม  องค์การแบบคลาสสิกใน
ศตวรรษท่ี 20  ไมํสามารถด าเนินการได๎ดีภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  ทั้งนี้เนื่องจาก
โครงสร๎าง (Structure)  ระบบ  (Systems)  การปฏิบัติ  (Practices)  และวัฒนธรรม (Culture)  เป็นเหตุ
ให๎เกิดความลําช๎าและเป็นอุปสรรคท าให๎ยากตํอการเปลี่ยนแปลง 
 จะเห็นได๎วําศตวรรษท่ี 20 องค์การได๎พัฒนาการเปลี่ยนแปลงเป็นองค์การและจัดระบบการบริหาร
จัดการที่งํายขึ้น  ดังนั้นจึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องมีการพยากรณ์ถึงองค์การและการบริหารองค์การแหํง
อนาคตที่ประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 วําควรมีลักษณะอยํางไร  แตํอยํางไรก็ตามการคาดการณ์ใน
อนาคตเป็นเรื่องยากและมีความเสี่ยง จึงจ าเป็นอยํางยิ่งต๎องศึกษาถึงลักษณะองค์การแหํงอนาคต 

องค์การแห่งอนาคต (The  Organization of  the  future) 
องค์การแหํงอนาคต เป็นองค์การที่ใช๎หลักการบริหารจัดการที่จะกํอให๎เกิดการประสบผลส าเร็จ  

ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาและมีแนวคิดใหมํๆในการบริหารจัดการ 
Doug  Miller  ได๎กลําวถึงองค์การในอนาคตไว๎วํา องค์การในอนาคตจะต๎องรู๎จักปรับตัวเองให๎เข๎า

กับสภาพแวดล๎อมตํางๆที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งองค์การที่สามารถรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองได๎ดังกลําว จะมี
คุณสมบัติเดํนๆ 5 ประการดังตํอไปนี้ 

1. ความยืดหยุํนสูง (Great  Flexibility) 
องค์การในอนาคตจะต๎องมีรากฐานมาจากความยืดหยุํนโดยพร๎อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให๎

เหมาะสมตามสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปและองค์การต๎องไมํหวั่นไหวหรือเกรงกลัวตํอการเปลี่ยนแปลง
ในทางตรงกันข๎าม องค์การในอนาคตจะต๎องเป็นผู๎ที่แสวงหาการเปลี่ยนแปลงตนเอง เพราะสิ่งที่เคยประสบ
ผลส าเร็จในอดีต ไมํวําจะเป็นกระบวนการท างาน หรือโครงสร๎างองค์การ อาจจะไมํสัมฤทธิ์ผลในอนาคต 
และแถมยังอาจเป็นอุปสรรคตํอความส าเร็จในอนาคตก็ได๎ 

2. ความผูกพันกับปัจเจกบุคคล (Commitment to the individual) 
คนเราตํางต๎องการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาขององค์การ ฉะนั้นองค์การควรเปิดโอกาสให๎

ปัจเจกบุคคลตํางสามารถท างานด๎านการแก๎ไขปัญหา ซึ่งหมายความวําองค์การสามารถปรับปรุงตัวเองได๎
ต๎องให๎ความส าคัญกับการฝึกฝนและการพัฒนาบุคลากรขององค์การ จริงอยูํแม๎วําบุคลากรที่ได๎รับการ
ฝึกอบรมบางครั้งจะลาออกจากองค์การไปบ๎าง แตํวําองค์การก็จะได๎รับประโยชน์จากบุคลากรที่มีความรู๎
ความสามารถ สํวนพนักงานดังกลําวก็จะได๎ประโยชน์ในแงํของการได๎รับความรู๎เพ่ิมเติมและในท๎ายที่สุด     
ก็คือ ผู๎รับบริการจะได๎รับประโยชน์จากองค์การผู๎ให๎บริการที่ประกอบไปด๎วยบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ
ที่ได๎รับการฝึกฝนมาอยํางดี 
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3. การใช๎ทีมงานอยํางเป็นเลิศ (Superior use of teams) 
ทักษะส าคัญที่องค์การที่สามารถปรับปรุงตัวเองได๎จะปลูกฝังให๎กับบุคลากรก็คือ ทักษะการท างาน

เป็นทีม เพราะทีมที่สามารถบริหารและด าเนินงานได๎ด๎วยตนเองจะเป็นก าลังส าคัญขององค์การที่มีความ
ยืดหยุํน ทีมจะกํอรูปขึ้นมาเพ่ือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อปัญหาได๎รับการแก๎ไขแล๎ว ทีมดังกลําวก็อาจ
สลายตัวไปและทีมใหมํก็อาจสร๎างขึ้นมาเพ่ือแก๎ไขใหมํอ่ืนๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ คนหนึ่งๆอาจเป็นสมาชิก
ของทีมมากกวําหนึ่งทีมในเวลาเดียวกันก็ได๎  โดยในทีมหนึ่ง คนคนเดียวกันนี้อาจเป็นหัวหน๎า                 
ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นเพียงแคํเพ่ือนรํวมทีมหรือลูกน๎องในทีมอ่ืนๆก็ได๎เพราะบทบาทหรือหน๎าที่       
ของบุคลากรจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัญหาและงานที่ต๎องจดการ 

4. ความสามารถหลักท่ีแข็งแกรํง (Strong  core  competencies) 
จุดแข็งขององค์การที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองได๎อยูํที่ตรงความสามารถหลักของ

องค์การ ซึ่งก็คือตระหนักวําองค์การจะสามารถท าอะไรได๎ดีที่สุด  ความสามารถหลักจะตํางกับธุรกิจหลัก 
เพราะความสามารถหลักเป็นแบํงการตามลักษณะการท างาน องค์การในอนาคตจะมุํงมั่นกับความสามารถ
หลักเทํานั้น โดยบริหารงานตามความสามารถหลัก แตํก็ไมํเพิกเฉยตํอโอกาสใหมํๆที่อาจเกิดขึ้น สํวนงาน
อ่ืนๆที่ไมํเกี่ยวข๎องกับความสามารถหลักขององค์การตนเองก็จะมอบให๎ (Outsource) องค์การภายนอก
เป็นผู๎จัดการ เพราะองค์การที่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองตามสถานการณ์ได๎นี้ ตระหนักดีวําองค์การของ
ตนไมํควรเสียเวลาหรือทรัพยากรให๎กับหน๎าที่ท่ีไมํใช๎ความสามารถหลักขององค์การ 

5. การชอบความหลากหลาย (A taste for diversity) 
องค์การที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมที่แปรเปลี่ยนได๎     

จะต๎องการให๎บุคลากรขององค์การมีความหลากหลาย ซึ่งการชื่นชอบความหลากหลายนี้ไมํใชํเป็นเพราะ 
เชื้อชาติ เพศ หรือศาสนา แตํจะเป็นองค์การในอนาคตต๎องการความสามารถและมุมมองที่แตกตํางกันของ
แตํละปัจเจกบุคคล อาจเปลี่ยนชํวงเวลาท างานเสียใหมํ โดยอาจจะสั้นลงหรือเพ่ิมขึ้นก็ได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับของ
งานที่ต๎องท า83 

 
 เทคนิคทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern  Management  techniques) 

ปัจจุบันองค์การตํางๆก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ  ภายใต๎
สภาพแวดล๎อมทางการแขํงขันที่รุนแรงในปัจจุบัน  ท าให๎องค์การตํางๆทั้งภาครัฐบาล  รัฐวิสาหกิจและ   
ภาคธุรกิจ ต๎องมีการปับตัวและแสวงหาเครื่องมือทางด๎านการบริหารจัดการสมัยใหมํๆเข๎ามาชํวยในการ
บริหาร และพัฒนาความสามารถในการแขํงขันขององค์การอยูํเสมอ  เทคนิคทางด๎านการบริหารจัดการที่
ก าลังได๎รีบความสนใจอยํางแพรํหลายในองค์การปัจจุบัน  และมีแนวโน๎มจะได๎รับความสนใจมากขึ้นใน
                                                           

83 ไพบูลย์  ชํางเรียน และ พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ , องค์การในอนาคต (Organization  of  
Future) (คณะรัฐประศาสนศาตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ส านักพิมพ์เสมาธรรม. 2544.)  31 
-33. 
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อนาคต ได๎แกํ  (1)  Balanced  scorecard , (2)  Benchmarking  , (3) องค์กรแหํงการเรียนรู๎  
(Learning  Organization) ม (4)  บรรษัทภิบาล (Good  corporate  governance) , (5)  Six  Sigma  
(6)  การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Toltal  Quality  Management : TQM) , (7)  ดิ อะเจนดา  
(The  Agenda) , (8)  ทฤษฏี Z  (Theory Z) 
 ลักษณะองค์การที่ประสบความส าเร็จ (Success  Organization)  ศาตราจารย์ ดร.John  P. 
Kotler  จากมหาวิทยาลัย  Harvard  ได๎เสนอแนวคิดวํา  องค์การที่จะประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21  
ได๎นั้น  จ าเป็นต๎องมีลักษณะส าคัญ 7 ประการดังตํอไปนี้84  

1.  มีความฉับพลันลันตลอดเวลา (A Persisteng Sence of Argency)  หลักการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ท าให๎เกิดความส าเร็จจะต๎องอยูํบนพ้ืนฐานความพึงพอใจของลูกค๎า  พนักงานและ    
ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง  ซึ่งต๎องอาศัยกระบวนการแปลงสภาพ (Transformation  process) อยํางฉับพลัน 

ผู๎บริหารต๎องสามารถมองทั้งปัญหา(Problems)  โอกาส (Opportunities) และบรรทัดฐาน  
(Norms)  โดยอาศัยระบบสารสนเทศในการท างาน (Performance  Information  Systems) และข๎อมูล
ทางด๎านบัญชีการเงิน  (Financial  Accounting)  ตลอดจนข๎อมูลด๎านลูกค๎า (Customers)  คูํแขํงขัน  
(Competitors)   พนั กง าน   ( Employees)   ผู๎ จ า หนํ า ยปั จจั ยการผลิ ต  ( Suppliers)   ผู๎ ถื อหุ๎ น 
(Shareholder)  การพัฒนาของเทคโนโลยี (Technological  Development)  และผลลัพธ์ทางการเงิน 
(Financial  Results) 

ในศตวรรษที่ 21  มีแนวโน๎มจะมุํงที่การพัฒนาระบบที่กํอให๎เกิดวัฒนธรรมองค์การ (Corporate 
Cultures)  ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และการสร๎างบรรทัดฐานที่ให๎บุคคลได๎มีการแสดงความคิดเห็นที่
แตกตําง  โดยมุํงที่การเปลี่ยนแปลงวิธีการลงโทษและการประเมินผลคนที่เสนอความคิดผิดพลาด ลดการ
สนทนาที่ไมํซื่อตรง  โดยปกติจะมั่งท่ีการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับขององค์การ 

การมุํงที่การติดตํอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การที่กํอให๎เกิดการปูอนกลับอยํางรวดเร็วก็
เ พ่ือสนับสนุนให๎องค์การได๎มีการเปลี่ยนแปลงที่งํายและสามารถบริหารจัดการให๎สอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมทีเ่ปลี่ยนอยํางรวดเร็ว 

2. มีการท างานเป็นทีมของผู๎บริหารระดับสูง (Teamwork  at  the  Top)  องค์การทุกแหํง
จ าเป็นต๎องมีผู๎บริหารที่ยึดหลักการท างานเป็นทีม ดังนั้นทีมงาน (Teamwork) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการแปลง
รูปองค์การ (Transformations) เป็นระยะ 

บุคคลเพียงคนเดียวแม๎จะมีความเป็นเลิศมากเทําใดก็ตาม  ก็ไมํมีเวลาหรือความเชี่ยวชาญพอที่จะ
ตํอสู๎กับคูํแขํง (Competitor)  ลูกค๎า (Customer)  และเทคโนโลยี (Technology)  ที่ เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  ซึ่งเป็นการยากท่ีบุคคลจะสามารถสื่อสารเกี่ยวข๎องกับบุคคลจ านวนมากโดยล าพังเพียงคนเดียว
ได๎  จึงจ าเป็นต๎องท างานเป็นทีม 

                                                           
84 Kotler , John  P. , Leader  Change , (Harvard  Business  School. 1996.) , n.page. 
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การเลือกผู๎บริหารสามารถเลือกได๎จากผู๎มีความสามารถในแตํละทีมงาน ซึ่งผู๎บริหารระดับสูง 
(CEO)  เป็นต าแหนํงส าคัญท่ีจะเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 

3. มีบุคคลที่สามารถสร๎างสรรค์และสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ (People who can create 
and communicate vision) ในศตวรรษที่ 20 การพัฒนาวิชาชีพทางด๎านธุรกิจในชั้นเรียนจะมีลักษณะ 
(1) มุํงที่การบริหารจัดการ (Management)  โดยสอนให๎รู๎วิธีการวางแผน การท างบประมาณ การจัด
องค์การ การบริหารบุคคล การควบคุม และการแกปัญหาทางธุรกิจ  (2) ให๎ความส าคัญเรื่องการพัฒนาผู๎น า 
(Leaders)  ซึงเป็นผู๎ที่สามารถสร๎างสรรค์และสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 

เนื่องจากการบริหารจัดการสํวนใหญํจะมุํงที่คงสภาพเดิม (Status quo) และภาวะผู๎น า 
(Leadership) ซึ่งจะเกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นในศตวรรษที่ 21 องค์การจึงจ าเป็นต๎องมีการ
สร๎างผู๎น าที่มีทักษะให๎มากขึ้น  ถ๎าองค์การปราศจากผู๎น าที่มีทักษะ รวมทั้งวิสัยทัศน์ (Vision)  การสื่อสาร 
(Communication) และการมอบอ านาจ (Empowerment) ซึ่งเป็นหัวใจของการเปลี่ยนแปลงแล๎ว     
การแปรรูปองค์การก็จะไมํเกิดขึ้น หรือไมํรวดเร็วพอที่จะตอบสนองความต๎องการและความคาดหวัง 

บางคนเชื่อวําภารกิจในการพัฒนาผู๎น าเป็นเรื่องท าไมํได๎เพราะความเป็นผู๎น าเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัว
มา ซึ่งคนสํวนใหญํไมํได๎มีสิ่งนี้  ถ๎าเรายอมรับสมมติฐานในแงํลบเชํนนี้แสดงวําใน 100  คนจะมีผู๎น าเพียง 1 
คนเทํานั้น  โลกซึ่งประชากรประมาณ 5.7 ล๎านล๎านคน  จะมีคนประมาณ  60 ล๎านคน ที่มีความสามารถใน
การเป็นผู๎น า คนจ านวน 60 ล๎านคนนี้นับวําเป็นจ านวนมากหากเราสามารถพัฒนาศักยภาพ (Potential) 
ของบุคคลเหลํานี้ได๎แล๎ว จะท าให๎เรามีผู๎น าจ านวนมากพอที่จะน าองค์การสูํการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู๎น าไมํได๎เกิดจากการเรียนรู๎เพียง 2 สัปดาห์ หรือการเรียน
ในมหาวิทยาลัยเพียง 4 ปี แตํเป็นการเรียนรู๎ตลออดชีวิต (Lifelong learning) จากการท างาน 

องค์การที่มีการควบคุมอยํางเครํงครัดมักจะท าลายความเป็นผู๎น าอยูํเสมอ  เนื่องจากไมํยอมให๎แตํ
ละคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เปลี่ยนแปลงหรือทดลองปฏิบัติ ในระบบราชการที่ยึดติดกับระเบียบจะ
ท าให๎ขาดตัวแบบบทบาท (Role Model) ในการสนับสนุนให๎เกิดความเป็นผู๎น า เนื่องจากบุคคลอาจจะถูก
ลงโทษถ๎าท าเกินหน๎าที่ หรือท าสิ่งที่ท๎าทายผิดกฎระเบียบ ในองค์การแบบนี้จึงมีแนวโน๎มที่จะกดดันบุคคลที่
มีศักยภาพความเป็นผู๎น า และสอนพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบราชการ (Bureaucratic  
management) คือรับฟังและปฏิบัติตามค าสั่งเทํานั้น 

องค์การที่จะประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 จะมีลักษณะพัฒนาความเป็นผู๎น า การพัฒนา
ความเป็นผู๎น าจะต๎องการองค์การที่มีโครงสร๎างตามแนวนอน (Flat  Organization) เพ่ือให๎เกิดการควบคุม
ให๎น๎อยลง และวัฒนธรรมที่เผชิญความเสี่ยงมากขึ้น พนักงานจ าเป็นต๎องได๎รับการสนับสนุนให๎ใช๎ความ
พยายามในการเป็นผู๎น า  เพ่ือชํวยให๎องค์การสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลง และ
ชํวยให๎พนักงานก๎าวหน๎าด๎วยวิธีการลองผิดลองถูก (Trial and Error) จึงต๎องใช๎การสอนงาน (Coaching) 
และการกระตุ๎น (Encouragement) ให๎ใช๎ความพยายามเป็นเวลาหลายพันชั่วโมง เพ่ือเกิดความส าเร็จ 



70 

4. มีการมอบอ านาจให๎กว๎างขวาง (Broad – based Empowerment) ในการเปลี่ยนแปลง
องค์การจ าเป็นต๎องค านึงถึงความรู๎สึกและความคิดของพนักงานทุกคน ทั้งนี้จ าเป็นต๎องมีการมอบอ านาจ
และความรับผิดชอบจากระดับบนสูํลํางให๎แกํพนักงาน เพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

ลักษณะหลายประการขององค์การที่จ าเป็นตํอการพัฒนาความเป็นผู๎น าจ าเป็นต๎องมอบอ านาจให๎
พนักงาน ซึ่งต๎องอาศัยสายบังคับบัญชาในแนวราบ (Flat  Hierarchy) มีความเป็นระบบราชการน๎อย พอใจ
ที่จะเสี่ยงมากขึ้น และมีการมอบอ านาจที่แนํนอน ปัจจุบันนี้องค์การที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดซึ่ง
ด าเนินการในอุตสาหกรรมที่มีการแขํงขันสูง  ผู๎บริหารมักจะใช๎เวลาสํวนใหญํในการน า (Leading) ไมํการ
จัดการซึ่งพนักงานจะได๎รับมอบอ านาจหน๎าที่ให๎รับผิดชอบ 

5.  มีการบริหารจัดการโดยมอบหน๎าที่ให๎  เพ่ือผลการปฏิบัติงานในระยะสั้นที่ดีเลิศ 
(Delegated  management for excellent short – term performance)  นักวิชาการได๎พยากรณ์
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 วํา ทุกคนจะให๎ความส าคัญที่วิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจ  เนื่องจากองค์การที่ได๎
กลําวถึงนี้มีการมอบอ านาจหน๎าที่ไปยังระดับลํางเป็นอยํางมาก โดยเกิดความเป็นเลิศทางด๎านการบริหาร
จัดการ ซึ่งหมายความวําพนักงานที่ได๎รับมอบอ านาจจะสามารถจัดการกับงานที่เขาได๎รับมอบได๎ กลําวคือ
โดยพวกเขาเหลํานั้นจะต๎องได๎รับการฝึกอบรมด๎านการบริหารจัดการอยํางพอเพียง และได๎รับการสนับสนุน
ด๎วยระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม ปัจจุบันนี้แม๎วําเราจะได๎พบเห็นวําพนักงานได๎รับมอบอ านาจ
ทางการบริหารจัดการ แตํมักพบวําพวกเขาไมํได๎รับความรู๎และความชํวยเหลืออ่ืนๆที่พอเพียง เพราะขาด
การฝึกอบรมและระบบที่เหมาะสม 

6. ตัดการติดตํอภายในระหวํางกันที่ไมํจ าเป็นออก (No Unnecessary Interdependence) 
องค์การทุกแหํงจ าเป็นต๎องมีการติดตํอภายในระหวํางกัน หากไมํมีการติดตํอระหวํางกันอาจไมํสามารถตก
ลงในบางสิ่งบางอยํางได๎  

ในศตวรรษที่ 21 การติดตํอภายในระหวํางกันจะมีลักษณะ (1)  มีการประสานงานกับหนํวยยํอย
อยํางรวดเร็วและประหยัด เนื่องจากสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว  (2) เป็นองค์การที่มี
ความฉับไว มุํงความส าคัญของการติดตํอ  (3) มีโครงสร๎างองค์การที่ไมํซับซ๎อน (4) มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่งําย  (5) ได๎รับการสํงเสริมหรือสนับสนุนในสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วมากขึ้น 
(6) มีการตรวจสอบการเชื่อมโยงอยํางสม่ าเสมอและก าจัดสิ่งตํางๆที่ไมํได๎เกี่ยวข๎องออกไป 

7. มีวัฒนธรรมขององค์การที่สามารถปรับตัวได๎ (An Adaptive Corporate Culture)     
การสร๎างให๎เกิดวัฒนธรรมองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลง จะชํวยให๎องค์การสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ในศตวรรษที่ 20 พบวําบรรทัดฐานของกลุํม (Group  
Norms) และคํานิยมรํวมกัน (Shared Values)  ในองค์การสํวนใหญํจะเป็นอุปสรรคตํอการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องเป็นเชํนนั้นเสมอไป เพราะวัฒนธรรมตํางๆสามารถท าให๎การปรับตัวงํายขึ้น ถ๎าปฏิบัติได๎
ดังนี้  (1) ให๎คุณคําในการปฏิบัติงานที่ดีส าหรับผู๎ปฏิบัติงานทุกคนขององค์การ  (2) มีการสํงเสริมการ
บริหารจัดการและความเป็นผู๎น าที่มีความสามารถอยํางจริงจัง  (3) สนับสนุนให๎ ผู๎บริหารระดับสูงท างาน
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เป็นทีม (Teamwork at the top)  (4) ลดขั้นตอนของกฎเกณฑ์การท างานหรือใช๎ระบบราชการต่ าที่สุด
เทําท่ีจะได๎ 

การสร๎างวัฒนธรรมตํางๆที่ได๎กลําวมานี้ เป็นลักษณะของการแปลงสภาพองค์การ กลําวคือ เป็น
การเพ่ิมความรู๎สึกเรํงดํวน และการสร๎างแนวรํวมที่มีแนวทางเดียว 

องค์การที่สามารถปรับตัวในวัฒนธรรมได๎ดี ถือวําเป็นเครื่องมือในการแขํงขัน เพราะองค์การนั้น
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและการบริการที่สะดวกรวดเร็วและดีกวําระบบราชการที่ไมํยอม
เปลี่ยนแปลง แม๎วําองค์การนั้นจะมีทรัพยากร (Resourced)  และสิทธิบัตร (Patents) หรือสํวนแบํงตลาด 
(Market share) ที่น๎อยกวํา แตํก็สามารถเข๎ามาแขํงขันและได๎รับชัยชนะ 

Kotler ได๎สรุปลักษณะขององค์การซึ่งแสดงการเปรียบเทียบองค์การในศตวรรษที่ 20 และ 21 
ทางด๎านโครงสร๎าง ระบบ และวัฒนธรรม ไว๎ดังตารางที่ 3 ดังตํอไปนี้ 
ตารางที่  3   การเปรียบเทียบองค์การในศตวรรษที่ 20 และ 21 (The twenty and twenty – first 

century organization compare)  :  Kotler. 1996 : 172 
ศตวรรษท่ี 20 (Twenty Century) ศตวรรษท่ี 21 (Twenty – first Century) 

โครงสร้าง (Structure) 
1. เป็นแบบราชการ 

 
2. มีหลายระดับ 
3. การจัดองค์การโดยคาดหวังวําฝุายบริหาร

ระดับสูง 
 

4. ลั ก ษ ณ ะถู ก ก า ห น ด โ ด ย น โ ย บ า ย  แ ล ะ
กระบวนการซึ่งท าให๎เกิดความยุํงยากในการ
ติดตํอภายในระหวํางกัน 

โครงสร้าง (Structure) 
1. ไมํเป็นแบบราชการ กฏระเบียบและพนักงานมี

จ านวนน๎อยกวํา 
2. มีระดับน๎อย 
3. การจัดองค์การโดยคาดหวังวําฝุายจัดการจะเป็น

ฝุายน าสํวนพนักงานในระดับต่ ากวําจะเป็นฝุาย
จัดการ 

4. ลั ก ษ ณ ะ ถู ก ก า ห น ด โ ด ย น โ ย บ า ย แ ล ะ
กระบวนการท าให๎มีการติดตํอภายในระหวํางกัน
น๎อยที่สุด ซึ่งจ าเป็นส าหรับการให๎บริการแกํ
ลูกค๎าเทํานั้น 

ระบบ (System) 
1. อาศัยระบบสารสนเทศด๎านผลการปฏิบัติงาน

เพียงเล็กน๎อย 
 

2. กระจายข๎อมูลด๎านผลการปฏิบัติไปยังผู๎บริหาร
เทํานั้น 

ระบบ (System) 
1. อาศัยระบบสารสนเทศด๎านผลการปฏิบัติงาน

จ านวนมาก โดยเฉพาะการจัดหาข๎อมูลด๎าน
ลูกค๎า 

2. กระจายข๎อมูลด๎านผลการปฏิบัติงานอยําง
กว๎างขวาง 

3.  
 



72 

ศตวรรษท่ี 20 (Twenty Century) ศตวรรษท่ี 21 (Twenty – first Century) 
4. เสนอให๎มีการฝึกอบรมทางการจัดการและ

ระบบสนับสนุนแกํพนักงานระดับอาวุโสเทํานั้น 
3. เสนอให๎มีการฝึกอบรมทางการบริหารจัดการ

และระบบสนับสนุนแกํพนักงานจ านวนมาก 
วัฒนธรรม (Culture) 
1. เน๎นภายใน 
2. การรวมอ านาจ 
3. การตัดสินใจลําช๎า 
4. มีการเมืองในองค์การ 
5. ไมํชอบการเสี่ยง 

วัฒนธรรม (Culture) 
1. เน๎นภายนอก 
2. การมอบอ านาจ 
3. การตัดสินใจรวดเร็ว 
4. เปิดเผยและจริงใจ 
5. ทนทานตํอการเสี่ยงได๎มาก 

 
 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School -  Based  Management  :  SBM) 
              การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (School -  Based  Management  :  SBM) เป็นแนวคิด
ในการบริหารโรงเรียนที่ริเริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากกระแสการบริหารแนวใหมํ
ในทางธุรกิจที่เน๎นความพึงพอใจของผู๎รับบริการ และผลักดันให๎มีการกระจายอ านาจไปสูํหนํวยปฏิบัติให๎
มากที่สุด ในทางการศึกษาได๎มีกระแสการปฏิรูปการศึกษา โดยเน๎นการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา และให๎ผู๎มี่วนเกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
                เมื่อประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยได๎ก าหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาใน
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 การด าเนินการให๎เกิดผลตามเปูาหมายการปฏิรูป
การศึกษาเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อมีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 โดย
ยึดหลักการกระจายอ านาจ และการใช๎ประชาชนและสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา เพ่ือมุํงให๎การจัด
การศึกษามีคุณภาพ สนองตอบตํอความต๎องการของผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนมากที่สุด แนวทาง
ดังกลําวเป็น   หลักการส าคัญของการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
                หลักการส าคัญของการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) ได๎แกํ หลักการกระจายอ านาจ
ไปยังสถานศึกษา หลักการมีสํวนรํวม หลักการคืนอ านาจการจัดการศึกษาให๎ประชาชน หลักการ
บริหาร    ตนเองและหลักการตรวจสอบและถํวงดุล 
                หลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ มาตรา 39 ก าหนดให๎กระทรวงกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป หลักการมีสํวนรํวมได๎ก าหนดให๎การ
บริหารสถานศึกษายึดหลักการให๎สังคมและชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา โดยบริหารในรูปคณะ
บุคคล เรียกวําคณะกรรมการสถานศึกษา ตามมาตรา 40 มีตัวแทน 6 กลุํม ได๎แกํ ผู๎แทน ผู๎ปกครอง ผู๎แทน
ครู ผู๎แทน   องค์กรชุมชน ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎แทนศิษย์เกําของสถานศึกษาและ
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ผู๎ทรงคุณวุฒิ โดยมี  ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ    มีบทบาทหน๎าที่ก าหนดนโยบาย
และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให๎ค าปรึกษา   แนะน า และสนับสนุนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานอ่ืน รายงานผลการจัดการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมีอ านาจหน๎าที่อ่ืน ที่ได๎รับการกระจายอ านาจจากสํวนกลางใน 4 ด๎าน คือ ด๎าน
วิชาการ ด๎านงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป 
        ความส าเร็จของการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน   (SBM) นอกจากจะยึดหลักการของ 
SBM   และแนวทางตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติแล๎ว เงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ กฎ 
ระเบียบที่จะน าสูํการปฏิบัติ จะต๎องมีความชัดเจนน าไปปฏิบัติได๎และจะต๎องสร๎างความเข๎าใจให๎กับผู๎ที่มี
สํวน  เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารการศึกษาต๎องเข๎าใจบทบาทหน๎าที่และความรับผิดชอบ
ของตนเอง   เพ่ือให๎การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด น าไปสูํการพัฒนาคุณภาพของ
ผู๎เรียนที่เป็นเปูาหมายส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา            

แนวคิดและหลักการ  SBM 
1. สาระส าคัญของการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน  (SBM) 

                จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
รูปแบบการบริการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานของรองศาสตร์ตราจารย์ ดร.อุทัย   บุญประเสริฐ ได๎สรุป
สาระส าคัญ ดังนี้ 

1.1    ความเป็นมา 
การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวคิดในการบริหารโรงเรียนที่ริ เริ่มในประเทศ

สหรัฐอเมริกาในชํวงทศวรรษที่ 1980 แล๎วแพรํหลายไปยังประเทศอ่ืน แนวความคิดนี้มีความเชื่อมโยงกับ
การปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอ านาจทางการศึกษา ซึ่งเกิดจากความไมํพอใจของผู๎เกี่ยวข๎องกับ
ระบบการบริหารจัดการศึกษาของรัฐ มีการศึกษาและผลักดันให๎เกิดนโยบายที่ชัดเจนและตํอเนื่อง ปัจจุบัน
มีการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา แพรํหลายไปยังประเทศอ่ืน ๆ 
รวมทั้งก าลังจะถูกน ามาใช๎ในประเทศไทยตามสาระบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 40 ตั้งแตํเดือนสิงหาคม พ.ศ.2545 เป็นต๎นไป 
           1.2   แนวความคิดพ้ืนฐาน 
แนวคิดเรื่องการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานนั้นได๎รับอิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความส าเร็จจาก หลักการ วิธีการ และกลยุทธ์ในการท าให๎องค์การมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สร๎างก าไรและสร๎างความพึงพอใจแกํลูกค๎า
และผู๎เกี่ยวข๎องยิ่งขึ้น ความส าเร็จดังกลําวนี้ท าให๎ประชาชนและผู๎เกี่ยวข๎องเห็นวํา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให๎ดีขึ้นนั้น ต๎องปรับกระบวนการและวิธีการที่เคยเน๎นแตํเรื่องการเรียนการสอน ปรับไปสูํการ
บริหารโดยการกระจายอ านาจไปยังโรงเรียนที่เป็นหนํวยปฏิบัติและให๎มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการ
บริหารและจัดการศึกษาอยํางแท๎จริง 
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1.3    ความหมาย 
จากการประมวลแนวความคิดของนักวิชาการและองค์การตําง ๆ จ านวนมาก อาจสรุปได๎วํา การ

บริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยการเปลี่ยนอ านาจและหน๎าที่ใน
การตัดสินใจจากสํวนกลางลงไปยังแตํละโรงเรียน โดยให๎มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืรฐานของโรงเรียน
(School  Council  หรือ  School  Board)  ซึ่งประกอบด๎วยผู๎ปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
ศิษย์เกํา และผู๎บริหารโรงเรียน (บางโรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนเป็นกรรมการด๎วย) ได๎มีอ านาจในการบริหาร
จัดการศึกษาในโรงเรียน มีหน๎าที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวข๎องกับงบประมาณ บุคลากร 
และวิชาการ โดยให๎เป็นไปตามความต๎องการของนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน 

1.4    หลักการ 
หลักการส าคัญในการบริหารแบบ  (School-Based  Management  โดยทั่วไป ได๎แกํ 

   1.      หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization)  ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจการจัด
การศึกษาจากกระทรวงและสํวนกลางไปยังสถานศึกษาให๎มากที่สุด โดยมีความเชื่อวําโรงเรียนเป็นหนํวย
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก 
            2.  หลักการมีสํวนรํวม  (Participation  or  Collaboration  or  Involvement)  เปิดโอกาส
ให๎ผู๎เกี่ยวข๎องและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎มีสํวนรํวมในการบริหาร ตัดสินใจ และรํวมจัดการศึกษา ทั้งครู 
ผู๎ปกครองตัวแทนศิษย์เกํา และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรู๎สึก
เป็นเจ๎าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน 
           3.  หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให๎ประชาชน  (Return  Power  to  People)  ในอดีตการ
จัดการศึกษาจะท าหลากหลายทั้งวัดและองค์กรในท๎องถิ่นเป็นผู๎ด าเนินการ ตํอมามีการรํวมการจัด
การศึกษาไปให๎กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให๎เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา แตํเมื่อประชากร
เพ่ิมขึ้น ความเจริญตําง ๆ ก๎าวไปอยํางรวดเร็ว การจัดการศึกษาโดยสํวนกลางเริ่มมีข๎อจ ากัด เกิดความ
ลําช๎าและไมํสนองความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชนอยํางแท๎จริง จึงต๎องมีการคืนอ านาจให๎ท๎องถิ่นและ
ประชาชนได๎จัดการศึกษาเองอีกครั้ง 
           4.  หลักการบริหารตนเอง  (Self-managing)  ในระบบการศึกษาทั่วไป มักจะก าหนดให๎โรงเรียน
เป็นหนํวยปฏิบัติตามนโยบายของสํวนกลาง โรงเรียนไมํมีอ านาจอยํางแท๎จริง   ส าหรับการบริหารโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐานนั้น ไมํได๎ปฏิเสธเรื่องการท างานให๎บรรลุเปูาหมาย และนโยบายของสํวนรวม แตํมีความ
เชื่อวําวิธีการท างานให๎บรรลุเปูาหมายนั้นท าได๎หลายวิธี  การที่สํวนกลางท าหน๎าที่เพียงก าหนดนโยบายและ
เปูาหมายแล๎วปลํอยให๎โรงเรียนมีระบบการบริหารด๎วยตนเอง โดยให๎โรงเรียนมีอ านาจหน๎าที่และความ
รับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งอาจด าเนินการได๎หลากหลายด๎วยวิธีการที่แตกตํางกัน แล๎วแตํความพร๎อม
และสถานการณ์ของโรงเรียน ผลที่ได๎นําจะมีประสิทธิภาพสูงกวําเดิม ที่ทุกอยํางก าหนดมาจากสํวนกลาง ไมํ
วําจะโดยทางตรงหรือทางอ๎อม 
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          5. หลักการตรวจสอบและถํวงดุล  (Check  and  Balance)  สํวนกลางมีหน๎าที่ก าหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระท าหน๎าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให๎มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนด และเป็นไปตามนโยบายของชาติ 
                จากหลักการดังกลําวท าให๎เกิดความเชื่อมั่นวําการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน จะเป็นการ
บริหารงานที่ท าให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวํารูปแบบการจัดการศึกษาที่ผํานมา 

1.5    รูปแบบการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
จาการศึกษาพบวํา มีรูปแบบที่ส าคัญอยํางน๎อย 4 รูปแบบ ได๎แกํ 

                1. รูปแบบที่มีผู๎บริหารโรงเรียนเป็นหลัก  (Administration  Control  SBM)  ผู๎บริหารเป็น
ประธานคณะกรรมการ สํวนกรรมการอ่ืน ๆ ได๎จากการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจากกลุํมผู๎ปกครอง ครู และ
ชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทให๎ค าปรึกษา แตํอ านาจการตัดสินใจยังคงอยูํที่ผู๎บริหารโรงเรียน 
                2. รูปแบบที่มีครูเป็นหลัก  (Professional  Control  SBM)  เกิดจากแนวคิดที่วํา ครูเป็นผู๎
ใกล๎ชิดนักเรียนมากที่สุด ยํอมรู๎ปัญหาได๎ดีกวําและสามารถแก๎ปัญหาได๎ตรงจุด ตัวแทนคณะครูจะมีสัดสํวน
มาก ที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน  ผู๎บริหารยังเป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียน บทบาทของ
คณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 
                3. รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก  (Community  Control  SBM)  แนวคิดส าคัญ คือ การ
จัดการศึกษาควรตอบสนองความต๎องการและคํานิยมของผู๎ปกครองและชุมชนมากที่สุด ตัวแทนของ
ผู๎ปกครอง และชุมชนจึงมีสัดสํวนในคณะกรรมการโรงเรียนมากที่สุด ตัวแทนผู๎ปกครองและชุมชนเป็น
ประธานคณะกรรมการ โดยมีผู๎บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ บทบาท หน๎าที่ของ
คณะกรรมการ  โรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

      4. รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก 
  (Professional  Community  Control  SBM)  แนวคิดเรื่องนี้เชื่อวํา ทั้งครูและผู๎ปกครองตํางมี

ความส าคัญในการจัดการศึกษาให๎แกํเด็ก เนื่องจากทั้ง 2 กลุํมตํางอยูํใกล๎ชิดนักเรียนมากที่สุด รับรู๎ปัญหา
และความต๎องการได๎ดีท่ีสุด สัดสํวนของครูและผู๎ปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเทํา ๆ กัน
แตํมากกวําตัวแทนกลุํมอ่ืน ๆ ผู๎บริหารโรงเรียนเป็นประธาน   บทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการโรงเรียน
เป็นคณะกรรมการบริหาร 

1.6    ปัจจัยที่เอ้ือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคตํอการด าเนินการน ารูปแบบการบริหารโดยใช๎โรงเรียน
เป็นฐานไปใช๎ 
                 1. กระจายอ านาจหน๎าที่การบริหารจากหนํวยงานบริหารสํวนกลางไปยังคณะกรรมการ
โรงเรียนอยํางแท๎จริง 
                 2. ได๎รับการยอมรับจากผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย ทั้งหนํวยงานสํวนกลาง บุคลากรใน
โรงเรียน  ผู๎ปกครองและชุมชน 
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                 3.  มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให๎ทุกฝุายได๎รับรู๎
ข๎อมูลสารสนเทศตรงกัน 
                 4.  บุคลากรในส านักงานเขตการศึกษาและในโรงเรียนจะต๎องได๎รับการอบรม หรือให๎
ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 
                 5.  ท าการฝึกอบรมคณะกรรมการโรงเรียน เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา เชํน 
การท างานเป็นทีม การประชุม การตัดสินใจสั่งการ นโยบาย การวางแผนปฏิบัติ การบริหารการเงิน การ
บริหารบุคคล การบริหารงานวิทยาการ หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผล เป็นต๎น 
                 6.  ได๎ผู๎บริหารโรงเรียนที่มีความรู๎ ความสามารถ มีภาวะผู๎น าที่ เหมาะสม พัฒนาความรู๎ 
ทักษะ และภาวะผู๎น าให๎ผู๎บริหารเพื่อเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง  (Change  Agent) ที่ด ี
     7.  ผู๎บริหารคณะกรรมการโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนรู๎บทบาทหน๎าที่ของตนเอง และ
ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องอยํางชัดเจน 
     8.  มีการให๎รางวัลส าหรับโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในด๎านการบริหาร และจัดการ
ศึกษา โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 

ปัจจัยที่เป็นที่เป็นอุปสรรค ได๎แกํ การเปลี่ยนรูปแบบแตํไมํเปลี่ยนวิธีการบริหารงานและการท างาน 
อ านาจการตัดสินใจผูกขาดอยูํในคณะกรรมการโรงเรียน ไมํกระจายไปทั่วโรงเรียน ผู๎บริหารยังใช๎ความ
คิดเห็นสํวนตัวในการตัดสินใจ การขัดแย๎งระหวํางผู๎บริหารครู และคณะกรรมการโรงเรียน 

1.7  ประสบการณ์การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในตํางประเทศผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารที่
กลําวถึงประสบการณ์การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน ในประเทศ   ตําง ๆ  ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา 
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ อิสราเอล และสหราชอาณาจักร พบวํา 

1.  ในประเทศเหลํานั้นตํางประสบปัญหาความไมํพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา จึงได๎หาทาง
ปรับปรุงและพัฒนาและตํางใช๎วิธีการ ปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอ านาจการศึกษาไปยังหนํวยปฏิบัติที่
ใกล๎ชิดผู๎เรียนมากท่ีสุด ได๎แกํ โรงเรียน ครู ผู๎ปกครอง   และชุมชน 

2.  ในการด าเนินกระจายอ านาจการศึกษาได๎ลดบทบาทในสํวนกลาง คือ รัฐบาลกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมลรัฐ ให๎ท าหน๎าที่เกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนทรัพยากร ก าหนดมาตรฐาน
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยมอบอ านาจเกือบทั้งหมดไปให๎   โรงเรียนด าเนินการบริหารและจัด
การศึกษา โดยในบางประเทศมีเขตการศึกษาเป็นหนํวยงานเชื่อมโยงระหวํางสํวนกลางกับสถานศึกษา 

3.  ผู๎ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในการศึกษามากขึ้นเนื่องจากได๎มีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจดีขึ้น มีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของและ
รับผิดชอบตํองานมากขึ้น 

4.  ยังไมํได๎มีการศึกษาอยํางจริงจังวําการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานท าให๎ผลสมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนดีขึ้นมากน๎อยเพียงไร แตํก็พบวํา การบริหารรูปแบบนี้ไมํมีผลทางการเรียนลดลงสิ่งที่เห็น
ได๎ชัดก็คือ อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง อัตราการเรียนตํอสูงขึ้น 
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            5.  ความส าเร็จของการกระจายอ านาจการศึกษา อยูํที่รัฐบาลให๎ความส าคัญและด าเนินการอยําง
จริงจัง บางประเทศ เชํนออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีได๎ด ารงต าแหนํงรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาด๎วย
และทุกประเทศล๎วนแตํใช๎การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศท้ังสิ้น 

1.8    ปัญหาและข๎อเสนอแนะที่ได๎จากประสบการณ์การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานใน
ตํางประเทศปัญหาที่ส าคัญ คือ 1) ใช๎เวลาในการท างานเพ่ิมข้ึนในแตํละวันและสํวนใหญํต๎องใช๎เวลา 5 ปีขึ้น
ไป กวําจะเห็นผล  2) ความคาดหวังของโรงเรียนจะมีมากใน 2 ปีแรก เมื่อมีอุปสรรคและใช๎เวลามากจะ
ขาดความกระตือรือร๎น  3) คณะกรรมการโรงเรียนบางแหํงยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม บางชุมชนหาคนมา
เป็นกรรมการได๎ยาก  4) ความขัดแย๎งระหวํางโรงเรียน ครู และชุมชน 
         ข๎อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ 1)  รัฐต๎องมีความจริงใจในการกระจายอ านาจ  2) เขตพ้ืนที่การศึกษา
ต๎องท าหน๎าที่ประสานงาน เชื่อมโยง อ านวยความสะดวก สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให๎โรงเรียนมีความ
เข๎มแข็ง และสามารถบริหารจัดการด๎วยตนเองได๎  3) โรงเรียนต๎องปรับแนวทางการท างานใหมํ   จากการ
คอยรับนโยบายและค าสั่งมาเป็นการบริหารจัดการด๎วยตนเอง โดยความรํวมมือกับครูผู๎ปกครองและชุมชน 
ต๎องพัฒนาคณะกรรมการโรงเรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการบริหารโรงเรียนได๎ 

1.9  การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในประเทศไทย 
           จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู๎เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับประสบการณ์การบริหารในประเทศไทยที่
มีแนวคิดเชํนเดียวกับการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน พบวํา 

1.  ปัญหาส าคัญของการบริหารการศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ได๎แกํ   1) มีการ
รวมอ านาจไว๎ที่สํวนกลาง  2) ขาดเอกภาพในการบริหาร  3) ขาดประสิทธิภาพในระบบประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  4)  ขาดการมีสํวนรํวมของประชาชน  5) ขาดการพัฒนานโยบายอยํางเป็นระบบ
และตํอเนื่อง  6) ขาดความเชื่อมโยงกับองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นและหนํวยงานอ่ืน จากปัญหาดังกลําว
น ามาซึ่งความคิดในการปฏิรูปการศึกษา โดยมุํงเน๎นการกระจายอ านาจการศึกษาและการมีสํวนรํวมของ
ผู๎เกี่ยวข๎องเป็นหลัก 

2.  ได๎มีความพยายามด าเนินการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตํปี พ.ศ.2517 และในระยะตํอมาอีกหลาย
ครั้ง แตํไมํประสบความส าเร็จ 

เนื่องจากการมีสํวนเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนในที่สุด ได๎มีรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 ซึ่งบรรจุสาระส าคัญในมาตรา 81 ให๎มีการออกกฎหมายทางการศึกษา จึงเป็นความพยายามของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องได๎รํวมด าเนินการจนมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ขึ้น โดยมีหลักการ
ส าคัญในการลดบทบาทและอ านาจของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และ  วัฒนธรรม ให๎ท าหน๎าที่ก าหนด
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา (มาตรา 31) โดยมุํงกระจายอ านาจการบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป 
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ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให๎มากที่สุด (มาตรา 39) โดยให๎สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากวําปริญญา บริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา (มาตรา 40) 

3.  จากอดีตที่ผํานมาพบวํา ผู๎ปกครองและประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาน๎อยมาก สํวน
ใหญํมีสํวนรํวมในการเป็นคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งเป็นเพียงคณะกรรมการที่ปรึกษา มีสํวนรํวมในการ
บริจาคและหาทรัพยากรสนับสนุนโรงเรียน ท าการประชาสัมพันธ์ และรํวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 

4.  คณะกรรมการศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษา มีมาตั้งแตํเริ่มประกาศใช๎พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ.2464 และในการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายในระยะตํอมาก็ได๎ก าหนดให๎มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาด๎วย แตํบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการดังกลําวไมํปรากฏผลในทางปฏิบัติมากนัก เนื่องจาก
เป็นเพียงคณะกรรมการที่ปรึกษา สํวนอ านาจการตัดสินใจยังอยูํที่ผู๎บริหารสถานศึกษา 

5.  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร๎างการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัด
การศึกษาจากสํวนกลางไปยังสถานศึกษาในการด าเนินการกระจายอ านาจสูํสถานศึกษา อาจท าให๎เกิดผล
กระทบทางด๎านการเมือง การปกครอง การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติการจัดโครงสร๎าง
องค์การ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ งบประมาณการตํอต๎านของผู๎เสียอ านาจ ความพร๎อมของ
หนํวยงานและบุคลากรในสํวนกลางระดับกระทรวง ความพร๎อมของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
การเชื่อมโยงระหวํางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ภาระงานของครูและผู๎บริหาร การตรวจสอบ เวลา การจัดการเรียนการสอนและผลการเรียน 

1.10  แนวทางการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในประเทศไทย 
1.  หลักการ 
หลักการพ้ืนฐานในการก าหนดรูปแบบการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน ได๎แกํ   1) หลักการ

กระจายอ านาจ  2)  หลักการมีสํวนรํวม   3) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให๎ประชาชน4)  หลักการ
บริหารตนเอง  5)  หลักการตรวจสอบและถํวงดุล 
         2. รูปแบบที่เหมาะสมกับริบทและกฎหมายการศึกษาของไทยในปัจจุบัน คือ รูปแบบการบริหาร
โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานที่มีชุมชนเป็นหลัก  (Community  Control  SBM)  คณะกรรมการสถานศึกษา
ประกอบด๎วย กรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุํมตําง ๆ 6 กลุํม ได๎แกํผู๎แทนผู๎ปกครอง ผู๎แทนครู ผู๎แทนองค์กร
ชุมชน ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎แทนศิษย์เกําของสถานศึกษา ผู๎ทรงคุณวุฒิ กลุํมละไมํน๎อยกวํา 
2 คน และมีจ านวนเทํา ๆ กัน ให๎คณะกรรมการสถานศึกษาเลือกกรรมการคนหนึ่งมีจ านวนเทํา ๆ กัน ให๎
คณะกรรมการสถานศึกษาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน และอีกคนหนึ่งเป็นรองประธาน โดย
ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยต าแหนํง ส าหรับจ านวนคณะกรรมการสถานศึกษา
ควรอยูํในดุลพินิจและข้ึนอยูํกับขนาดของโรงเรียน ซึ่งควรอยูํระหวําง 13 -19 คน คณะกรรมการมีวาระการ
ท างาน 2 ปี และอาจได๎รับการแตํงตั้งอีกได๎ 
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        3.  วิธีการได๎มา 
         สถานศึกษาแตํงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง  ท าหน๎าที่สรรหากรรมการที่เป็นผู๎แทนจากกลุํมบุคคล   
ตําง ๆ ทั้ง 6 กลุํม ทั้งนี้อาจท าได๎โดยการเลือกตั้งหรือการสรรหาและแตํงตั้งแล๎วแตํความเหมาะสม เมื่อได๎
รายชื่อผู๎สมควรได๎รับการแตํงตั้งแล๎ว ผู๎บริหารสถานศึกษาเสนอให๎ผู๎อ านวยการส านักงานการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู๎แตํงตั้ง 
        4.  บทบาทหน๎าที ่
         ให๎คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน๎าที่ และความรับผิดชอบ ทั้ งการเป็นคณะ
กรรมการบริหารสถานศึกษา และการเป็นที่ปรึกษาแกํผู๎บริหารสถานศึกษา โดยให๎มีบทบาทหน๎าที่ทั่วไป 
บทบาทหน๎าที่ในการบริหารสถานศึกษา ทั้งด๎านวิชาการ บุคลากร ธุรการ งบประมาณ อาคารสถานที่ 
บริการ แผนงานและโครงการ ศาสนา และวัฒนธรรม 
        5.  ข๎อจ ากัดและเงื่อนไขในการน ารูปแบบไปใช๎ 
            ควรมีโครงการน ารํองทดลองการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนที่อาสาสมัครและมี
ความพร๎อมกํอน เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและได๎วิธีการที่เหมาะสม แล๎วจึงคํอย ๆ ขยายผลไปยังโรงเรียน
อ่ืน ๆ จนครบทุกโรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ควรมีการวิจัยและพัฒนาควบคูํไปกับโครงการน ารํอง
เพ่ือให๎ได๎รูปแบบและแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น     
            1.11.  ความสัมพันธ์ระหวํางสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        คณะกรรมการและส านักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน๎าที่
ในการก ากับ ดูแลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากวําปริญญา รวมทั้ง
พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลือกสถานศึกษา บทบาทหน๎าที่เป็นผู๎ประสานงานและอ านวยความ
สะดวก สนับสนุน สํงเสริม และชํวยเหลือสถานศึกษามากกวําการเป็นหนํวยงานบังคับบัญชาระดับสูงกวํา
สถานศึกษา 
   1.12.    กลยุทธ์ในการน ารูปแบบบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานไปปฏิบัติ 

กลยุทธ์ส าคัญ ได๎แกํ  1)  การประชาสัมพันธ์  2)  ก าหนดบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาให๎ชัดเจน  3)  การสรรหา และการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  4)  การพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษา 5) การสนับสนุนให๎บุคลากรในสถานศึกษารํวมปฏิบัติงานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา  6) การสร๎างเครือขํายคณะกรรมการสถานศึกษา  7)  การก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  8)  พิจารณาให๎สวัสดิการ บริการและสิทธิพิเศษแกํคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  1.13.    ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.  สถานศึกษาควรใช๎หลักการบริหาร  2  ประการ คือ หลักการบริหารตนเอง  (Self-
Management) ให๎สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการ และหลักธรรมาภิบาล (Goof  Governance) 
ให๎มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดคุณธรรม โปรํงใส และสนองประโยชน์ตํอองค์การ ชุมชนและประเทศชาติ 
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2. ควรเตรียมความพร๎อมด๎านระบบและบุคลากร มีการจัดระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีการ
เตรียมความพร๎อมแกํผู๎บริหารโรงเรียน ครู และประชาชนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดการกํอนท า
หนา๎ที่คณะกรรมการสถานศึกษา 

3.  ควรด าเนินโครงการน ารํองการบริหารจัดการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา โดยเน๎นการกระจายอ านาจการศึกษาและการบริหารแบบ  SBM 

4.  ควรก าหนดบทบาทหน๎าที่ระเบียบและแนวปฏิบัติตําง ๆ โดยละเอียดในกฎกระทรวง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง กอํนที่สถานศึกษาตําง ๆ จะน ารูปแบบการบริหารแบบ SBM ไปใช๎85 
 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือ RBM (Results Based Management) 
ความหมาย 

การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์ หรือ RBM (Results Based Management) คือ วิธีการบริหารที่มุํงเน๎น
สัมฤทธิผลขององค์กร เป็นหลัก เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเปูาหมายที่ก าหนด 
โดยใช๎ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท๎อนผลงานให๎ออกมาเป็นรูปธรรม เพ่ือให๎มีการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กรให๎เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ๎มคํา รวมถึงมีความ
รับผิดชอบตํอประชาชนผู๎รับบริการ 

ความส าคัญ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบตํอแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐซึ่ง

ก าหนดให๎มีการปฏิรูปราชการด๎วยแผนงานหลัก 5 แผนคือ  
1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานภาครัฐ 

2.   แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและการพัสดุ 
3.   แผนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบุคคล 

4.   แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

5.   แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคํานิยม 
การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์เป็นกิจกรรมส าคัญของแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการ

บริหารงานของภาครัฐซึ่งก าหนดวํา ภาครัฐจะต๎องเปลี่ยนแนวทาง การบริหารไปสูํการบริหารที่มุํง
ผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนเป็นเปูาหมายหลักในการท างาน การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือการ
บริหารที่มาพร๎อมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมํ (New Public Management) ที่ต๎องค านึงถึง
ประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให๎การท างานของภาครัฐมุํงเน๎นผลลัพธ์ของงานมากกวําเน๎นปัจจัย
น าเข๎า กระบวนการท างานและกฎระเบียบที่เครํงครัด โดยจะมีการวัดผลอยํางเป็นรูปธรรม การบริหารมุํง
                                                           

85 สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์   เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน(School -  Based  Management  :  SBM) เข๎าถึงข๎อมูลเมื่อวันที่  22  พฤษภาคม 2558. เข๎าถึง
ข๎อมูลได๎จาก  http://www.krupai.net/sbm_somsak.htm 
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ผลสัมฤทธิ์ให๎ความส าคัญกับการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมายที่ชัดเจน และการก าหนด
ผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล๎องกัน รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ชัดเจนในการวัด
ความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงาน เพ่ือให๎การท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบตํอ
ประชาชน และเกิดความคุ๎มคําในการใช๎ภาษีของประชาชนและงบประมาณแผํนดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิภาพที่   6     การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ 
 
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์กับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ องค์กรใช๎วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ซึ่งอยูํในแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็นกรอบในการก าหนดปัจจัยหลักแหํง
ความส าเร็จและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักของการบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์ การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์เป็น
เครื่องมือชํวยประเมินความส าเร็จของการด าเนินการตามกลยุทธ์ องค์กรที่มีการบริหารเชิงกลยุทธ์สามารถ
ใช๎ปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักของการบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบ
วัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรเทียบกับเปูาหมาย เพ่ือให๎รู๎ถึงความก๎าวหน๎าของการบรรลุวิสัยทัศน์ หาก
ผลงานยังไมํเป็นไปตามเปูาหมาย ผู๎บริหารองค์กรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให๎เหมาะสม  

ขั้นตอนการวางระบบ RBM 
ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจของสํวนราชการเพ่ือให๎รู๎ทิศทางขององค์กรใน

อนาคตและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จ 
ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 
ขั้นตอนที่4  การก าหนดแหลํงข๎อมูลเพ่ือให๎รู๎วําข๎อมูลของผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการ

ด าเนินงานหลักมีอยูํที่หนํวยงานใดภายในองค์กร และจัดเก็บอยูํในรูปแบบของแฟูมข๎อมูล รายงาน
ประจ าเดือน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขั้นตอนที่ 5  ผู๎บริหารระดับสูงขององค์กรจะเป็นผู๎ก าหนดเปูาหมายของตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
หลัก เพ่ือเป็นเกณฑ์เทียบวํา ผลการปฏิบัติงานดีพอหรือไมํเพียงใด 

ขั้นตอนที่ 6  การรวบรวมข๎อมูล องค์กรด าเนินการรวบรวมข๎อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานหลักในรอบระยะเวลาที่ก าหนด เชํน ทุก1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรือทุก 1 ปีเป็น
ต๎น 

ขั้นตอนที่ 7  การบันทึกและการอนุมัติข๎อมูลเป็นการท างานบน Webbase ของระบบการบริหาร
มุํงผลสัมฤทธิ์ 

ขั้นตอนที่ 8  การวิเคราะห์ผล เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเปูาหมายที่
ก าหนด แล๎ววิเคราะห์หาสาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานต่ าหรือสูงกวําเปูาหมายเกินไปเพ่ือเสนอทางเลือกตํอ
ผู๎บริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน 

ขั้นตอนที่ 9  การรายงานผล เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบน าผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 8 เสนอ
ผู๎บริหาร โดยผู๎บริหารสามารถเรียกดูข๎อมูลผลการปฏิบัติงานขององค์กรผํานอินเตอร์เน็ตได๎ด๎วยตนเอง โดย
ใช๎รายงานระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์ได๎อีกสํวนหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่  7   ขั้นตอนการวางระบบของการบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์ หรือ RBM  
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กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของสํวนราชการ แบํงได๎เป็น 4 ด๎าน คือ 

1. ด๎านผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องภายนอกองค์กร (External Perspective) 
เป็นการพิจารณาองค์กรในมุมมองของประชาชนผู๎รับบริการ สาธารณชนทั่วไปที่อยูํในสภาวะแวดล๎อม

ภายนอกองค์กร ผู๎มีสํวนได๎เสียประโยชน์ตําง ๆ รัฐบาล หนํวยงานราชการอ่ืน ๆ รัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนา
เอกชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ฯลฯ 

2. ด๎านองค์ประกอบภายในองค์กร (Internal Perspective)  
เป็นการพิจารณาย๎อนกลับไปที่โครงสร๎างองค์กร กระบวนการท างาน ทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถ

หลักขององค์กร วัฒนธรรม และคํานิยม 
3. ด๎านนวัตกรรม (Innovation Perspective)  

เป็นการพิจารณาความสามารถขององค์กรตํอความเปลี่ยนแปลงเป็นการมองไปในอนาคตวําองค์กรควร
ริเริ่มสร๎างสรรค์อยํางไร เพ่ือให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎ดียิ่งกวําเดิม 

4. ด๎านการเงิน (Financial Perspective)ให๎ความส าคัญกับการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 
ความคุ๎มคําของเงินงบประมาณที่ใช๎ความสามารถของการให๎บริการเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผํานมา 
รวมถึงการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ปรากฏ 

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factor - CSF)  
คือ ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่ต๎องท าให๎มีหรือให๎เกิดขึ้นเพ่ือให๎บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ องค์กรมี

ปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จเป็นหลักหมายที่เป็นรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดับ ให๎มุํงไปใน
ทิศทางเดียวกันท าให๎เจ๎าหน๎าที่และผู๎บริหารขององค์กรรู๎วําต๎องท าสิ่งใดบ๎างเพ่ือให๎ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
ตอบสนองวิสัยทัศน์ หากปราศจากปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จ วิสัยทัศน์ขององค์กรจะไมํได๎รับการ
ตอบสนองอยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จเป็นการให๎หลักการ แนวทาง 
หรือวิธีการที่องค์กร จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicator - KPI) 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัด

ความก๎าวหน๎าของการบรรลุปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเปูาหมายที่ตกลงกันไว๎ องค์กรสามารถใช๎ผลของการวัดและการประเมิน
ความก๎าวหน๎าของการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานขององค์กร 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก
ที่ดี ควรมีความเหมาะสม สามารถที่จะโน๎มน๎าวให๎ทุกคนในองค์กร และผู๎มีสํวนได๎เสียประโยชน์ตลอดจน
สาธารณชนเชื่อถือ ผลงานที่วัดจากตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักจะแสดงถึงภารกิจที่องค์กรจะต๎องปฏิบัติ
บนพื้นฐานของเปูาหมายที่ตั้งไว๎โดยต๎องสามารถวัดได๎อยํางเป็นรูปธรรม  
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คุณลักษณะของตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักท่ีดี คือ ต๎อง "SMART" ได๎แกํ  
1. Specific ความเฉพาะเจาะจง ตัวชี้วัดควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุํงไปยังสิ่ งที่วัด ควร

ก าหนดตัวชี้วัดให๎ชัดเจน ไมํก ากวม เพ่ือมิให๎เกิดการตีความผิดพลาดและเพ่ือสื่อสารความเข๎าใจให๎ตรงกัน
ทั่วทั้งองค์กร  

2. Measurable เป็นตัวชี้วัดที่สามารถน าไปวัดผลการปฏิบัติงานได๎จริง ข๎อมูลที่ได๎จากการวัด
สามารถ น าไปเปรียบเทียบกับข๎อมูลที่ได๎จากตัวชี้วัดอ่ืนและใช๎วิเคราะห์ความหมายทางสถิติได๎  

3. Attainable ( Achievable ) สามารถบรรลุผลส าเร็จได๎ องค์กรไมํควรใช๎ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานหลักที่องค์กรไมํสามารถควบคุมให๎เกิดผลได๎โดยตรง  

4. Realistic มีความสมจริง ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักมีความเหมาะสมกับองค์กรและไมํใช๎
ต๎นทุน การวัดที่สูงเกินไป  

5. Timely สามารถใช๎วัดผลการปฏิบัติงานได๎ภายในเวลาที่ก าหนด ควรปรับปรุงตัวชี้วัด ให๎
ทันสมัยอยูํเสมอ 

KPI คืออะไร   
  KPI เป็นค ายํอมาจาก Key Performance Indicator ซึ่งแปลวํา ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักวัดความก๎าวหน๎าของการบรรลุปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์
ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเปูาหมายที่ตกลงกันไว๎ องค์กรสามารถใช๎ผลของ
การวัดและการประเมินความก๎าวหน๎าของการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จ ตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงานหลักที่ดีควรมีความเหมาะสม สามารถที่จะโน๎มน๎าวให๎ทุกคนในองค์กรและผู๎มีสํวนได๎เสีย
ประโยชน์ตลอดจนสาธารณชนเชื่อถือผลงานที่วัดจากตัวชี้วัดเหลํานี้   
  CSF คืออะไร   

 CSF เป็นค ายํอมาจาก Critical Success Factor ซึ่งแปลวํา ปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จ ปัจจัย
หลักแหํงความส าเร็จ คือ ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งท่ีต๎องท าให๎มีหรือให๎เกิดข้ึนเพื่อให๎บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์
ขององค์กร องค์กรมีปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จเป็นหลักหมายท่ีเป็นรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุก
ระดับให๎มุํงไปในทิศทางเดียวกัน ท าให๎เจ๎าหน๎าที่และผู๎บริหารขององค์กรรู๎วํา ต๎องท าสิ่งใดบ๎างเพ่ือให๎
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตอบสนองวิสัยทัศน์ หากปราศจากปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จวิสัยทัศน์ขององค์กรจะ
ไมํได๎รับการตอบสนองอยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล   

 RBM คืออะไร   
 RBM เป็นค ายํอมาจาก Results Based Management หมายถึง การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็น

เครื่องมือการบริหารเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน องค์กรปฏิบัติงานได๎ผลส าเร็จเพียงใดพิจารณาได๎จาก
การเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงกับเปูาหมายที่ก าหนด การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์เป็นวิธีการ
บริหารราชการแบบใหมํท่ีเปลี่ยนแนวทางการบริหารจากเดิมที่ให๎ความส าคัญกับปัจจัยน าเข๎า กระบวนการ
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ท างาน และกฎระเบียบที่เครํงครัดมาเน๎นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน ส านักงาน ก .พ.ริเริ่มน า
การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์มาใช๎ในสํวนราชการไทยโดยเริ่มที่ส านักงานประกันสังคมเป็นแหํงแรก และขยาย
ไปยังกรมตํางๆ   

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่   
 การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์เหมาะสมกับประเทศไทย เพราะเป็นเครื่องมือการบริหารที่มีความยืดหยุํนสูง และ
มีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององค์กร ไมํใชํเพ่ือให๎รางวัลพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี
หรือเพ่ือ ลงโทษพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไมํเป็นไปตามเปูาหมาย ส านักงานก .พ.ได๎ศึกษาแนวคิดของ
การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์แล๎วน ามาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับสํวนราชไทยในแตํละแหํง จากการน าไปใช๎ใน
ระดับหนํวยปฏิบัติ เชํน ที่ส านักงานประกันสังคมจังหวัด และระดับกรม เชํน ที่กรมตํางๆ ในกระทรวง
พาณิชย์ พบวํา สํวนราชการสามารถใช๎การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์เพ่ือการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได๎เป็น
อยํางดี ขณะนี้มีการน าระบบการบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์มาใช๎ในหนํวยงานรัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชย์
หลายแหํงในประเทศไทย   

 ผู้ก าหนดเป้าหมายในระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์คือใคร   
  เปูาหมาย (Target) คือ ระดับหรือมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง องค์กรก าหนด เปูาหมาย
เป็นหลักส าหรับเปรียบเทียบเพ่ือวัดความก๎าวหน๎าของความส าเร็จขององค์กร ผู๎บริหารระดับสูงของสํวน
ราชการ เชํน ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือเลขาธิการเป็นผู๎ก าหนดเปูาหมายของตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก
เพราะ เป็นผู๎อยูํในต าแหนํงที่สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กร รู๎ทิศทางวําองค์กรควรมีเปูาหมายอยํางไร
จึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยูํมากที่สุดและเป็นผู๎รับผิดชอบผลการปฏิบัติงานทั้งหมด สํวนราชการ
จะต๎องแจ๎งเปูาหมายให๎เจ๎าหน๎าที่ท่ีรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานนั้นได๎รับรู๎ด๎วย  

 

ส่วนราชการจะได้อะไรจากการน าระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ 
ระบบการบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์ชํวยให๎สํวนราชการรู๎ระดับผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในแตํละ

ชํวงเวลาเทียบกับเปูาหมายท าให๎สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร สํวน
ราชการมีข๎อมูลผลการปฏิบัติงานไว๎ใช๎ประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณตํอรัฐสภาและรัฐบาล
ระบบบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงอยํางไรกับ ISO 9000 หรือโปรแกรมคุณภาพงานอ่ืน ๆ เชํน 
TQM เป็นต๎น 

ISO 9000 และ TQM เป็นโปรแกรมการบริหารจัดการที่มุํงเน๎นกระบวนการท างาน มีการก าหนด
มาตรฐานและติดตามก ากับดูแล ให๎งานเป็นไปตามมาตรฐาน ผลของโปรแกรมเหลํานี้สนับสนุนการบริหาร
มุํงผลสัมฤทธิ์ซึ่งมุํงเน๎นที่ผลลัพธ์ขององค์กร การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์จึงเป็นเครื่องมือการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่ใช๎ได๎กว๎างกวํา 

 
 
 



86 

ควรปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลักเม่ือใด 

เมื่อตัวชี้วัดผลการด าเนินหลัก ที่ก าหนดไว๎ไมํสามารถสะท๎อนผลการปฏิบัติงานขององค์กรได๎อยําง
แท๎จริง หรือเมื่อองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศน์ พันธกิจหรือกลยุทธ์ ซึ่งท าให๎ตัวชี้วัดเดิมไมํสอดคล๎อง
อีกตํอไป 

เจ้าหน้าที่จะได้อะไรจากการที่ส่วนราชการใช้ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เจ๎าหน๎าที่สามารถมองเห็นความเชื่อมโยงระหวํางเปูาหมายของงานที่ปฏิบัติกับเปูาหมายใหญํของสํวน
ราชการ ท าให๎มีทิศทางการปฏิบัติงาน มีความรํวมมือรํวมใจ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการ
ปฎิบัติงานตามหน๎าที่เป็นการปฏิบัติงานเพื่อให๎ได๎ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สํวนราชการต๎องการ 
 การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์กระตุ๎นให๎เจ๎าหน๎าที่เข๎าใจจุดมุํงหมายของงานที่ปฏิบัติรู๎วํา ตนเองอยูํตรงจุดไหน
ขององค์กรและ คุณคําของความพยายามปฏิบัติงานคืออะไร ชํวยให๎เจ๎าหน๎าที่มีโอกาสเสนอความคิดเห็น
และปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ชํวยให๎เข๎าใจวําองค์กรต๎องการงานอยํางไร และรํวมกันแบํงปันความส าเร็จ
ขององค์กร 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เหมาะสมกับงานราชการหรือไม่ 

ประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีการใช๎ระบบการบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์ ทั้งในระดับกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ โดยใช๎
ควบคูํกับระบบงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน (Performance Based Budgeting System : PBBS) เชํน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศสิงคโปร์ เป็นต๎น86

 

 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change  Management) 

ความหมายของการเปลี่ยนแปลง หมายถึง  สิ่งที่แตกตํางจากเดิม อันเป็นผลมาจากกระบวนการ
เปลี่ยนผํานที่กระท าโดยปัจจัยแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง จนสิ่งเกําไมํสามารถคงสภาพเดิมอยูํได๎ 
ความเปลี่ยนแปลง จึงมักได๎รับการพูดถึงในรูปของเหตุการณ์ กระบวนการกระทั่งหลักการ87 

เราจ าเป็นต๎องหาทางจัดการกับความเปลี่ยนแปลง  ด๎วยเหตุผลดังนี้ 
1. เพ่ือยังคงสร๎างมูลคําเพ่ิมแบบเดิม หรือแบบใหมํ (Value  Creation) 
2. เพ่ือความยั่งยืน (Sustainability) 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  (Self-Reliability) 
4. เพ่ือความสามารถในการอยูํรอด (Survivability) 

                                                           
86 Result  Based  Management.  เข๎าถึงข๎อมูลเมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2558  เข๎าถึงข๎อมูลได๎

จาก http://bsris.swu.ac.th/health/doc/knowledge/result based management.pdf 
87  สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล ,  (เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร การพัฒนาผู๎บริหาร

สาธารณสุข 3 รุํนที่ 1 และ 2  Summary Note เรื่อง  Change Management) 

http://bsris.swu.ac.th/health/doc/knowledge/result
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5. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขํงขัน (Competitive Advantage) 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพราะ 

1. การบริหารความเปลี่ยนแปลง มีหัวใจอยูํที่ การเปลี่ยนผํานจากสิ่งเกําไปสูํสิ่งใหมํ  และ 
2. การเปลี่ยนผํานให๎สิ่งใหมํ เกิดการสานตํอ ปรับตัวจนบรรลุเปูาประสงค์ 
3. ผลส าเร็จของการบริหารความเปลี่ยนแปลงจึงอยูํที่เมื่อด าเนินการแล๎ว ต๎องเพ่ิมขีด

ความสามารถอยํางใด   อยํางหนึ่งหรือท้ัง 5 ประการในข๎อ 3 
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนเมื่อ  

1. มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร๎างองค์กร 
2. มีการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ หรือบทบาทขององค์กร 
3. การมีการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารระดับตํางๆขององค์กร 
4. มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ได๎แกํ 
1. กระทบตํอโครงสร๎างองค์กร 
2. กระทบตํอคนที่ท างานภายในองค์กร 
3. กระทบตํอกระบวนการท างานภายในองค์กร 
4. กระทบตํอวัฒนธรรมขององค์กร 

บุคคลที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง 
Change Sponsors หรือ ผู๎อุปถัมภ์การเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู๎มีอ านาจในการอนุมัติให๎มีการ

เปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไมํได๎ ถ๎าขาดการสนับสนุนจาก change Sponsor โดย
บทบาทของ Change Sponsor ได๎แกํ 

1. เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงที่ตนสนับสนุนวํามีความส าคัญอยํางไร จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ๎าง 
และจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ๎าง 

2. จัดการและจัดสรรเรื่องทรัพยากรที่จ าเป็นต๎องใช๎ เชํน งบประมาณ บุคลากร 
3. ท างานรํวมกับคนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการเปลี่ยนแปลง สื่อสารและชํวยแก๎ปัญหาส าคัญที่

เกิดข้ึน 
4. เป็นประธานในการเปลี่ยนแปลง  มีภาวะผู๎น าสูง 

Change Advocacy  หรือผู๎สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง คือผู๎ที่ให๎การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
อยํางเป็นรูปธรรมด๎วยการสื่อสารความส าคัญและเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงนั้นไปยังสํวนตํางๆขององค์กร  
เพ่ือสร๎างความเข๎าใจอันดีที่จะชํวยเพ่ิมแรงสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งชํวยในการรับข๎อมูลและ
ข๎อคิดเห็นจากผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารกลับไปให๎ผู๎ท าการเปลี่ยนแปลงทราบ  
คุณลักษณะของ Change Advocacy ได๎แกํ 

1. เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงนั้น 
2. เป็นผู๎ที่คนในองค์กรรับฟัง  นําเชื่อถือ 
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3. มีความสามารถในการโน๎มน๎าวจิตใจคนฟัง 
4. สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 

Change Agent   หมายถึง  ผู๎ที่วางแผนและท าให๎การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยํางเป็นผล  เป็นผู๎มี
บทบาทด าเนินการตํางๆที่เป็นไปเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให๎เป็นผลส าเร็จ  รวมถึงการควบคุม ดูแล
กิจกรรมตํางๆของการเปลี่ยนแปลงตํางๆให๎ด าเนินการไปได๎ด๎วยดี สอดคล๎องกัน เป็นผู๎ประสานงานและเป็น
ตัวกลางในการสื่อสารระหวําง Change Sponsor , Change Advocacy และ Change Target  จะเห็นวํา 
Change Agent เป็นเสมือนคนกลางที่ต๎องท าหน๎าที่ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งการวางแผน ปรับ
แผน และด าเนินการ   Change Agent  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงหนึ่งๆจะมีได๎หลายคน โดยท างานใน
ลักษณะประสานกัน  หัวหน๎าทีมงานตํางๆที่ดูแลงานยํอยๆ ก็จัดเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลงเชํนกัน สิ่งที่ 
Change Agent ต๎องมีหรือคุณลักษณะของ change agent คือ 

5. เข๎าใจการเปลี่ยนแปลงนั้น 
6. มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ เชํน การ

วางแผนงาน การสื่อสาร การให๎รางวัล การให๎ก าลังใจ เป็นต๎น 
7. ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนในการเปลี่ยนแปลงและแก๎ไขปัญหา  มีความสามารถในการ

ประสานงานทั้งกับระดับบนและระดับลําง  
Change Target   หมายถึงผู๎ที่ต๎องถูกเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยํางในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  เชํน

อาจต๎องเปลี่ยนต าแหนํงงาน หน๎าที่ความรับผิดชอบ  เปลี่ยนกระบวนการในการท างาน หรือเปลี่ยนทัศนคติ
ในการท างาน เป็นต๎น เป็นกลุํมคนที่ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงหรือตํอต๎านการเปลี่ยนแปลง  ซึ่ง Change 
Agent ต๎องบริหารจัดการให๎  Change Target มีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีคาดหวัง 

2. บุคคลหนึ่งๆในองค์กร อาจมีสถานะได๎หลายอยํางในการเปลี่ยนแปลง  เชํนผู๎น าองค์กร  
อาจจะเป็น Change Sponsor ในขณะเดียวกันก็อาจจะมาท าหน๎าที่เป็น Change Advocacy หรือบางคน
ลงมาเป็น change Agent     เสียเองก็มี   หรือบางครั้ง Change Advocacy หรือ Change Agent 
อาจจะได๎รับผลการเปลี่ยนแปลงต๎องมีการเปลี่ยนแปลงหน๎าที่หรือต าแหนํง ซึ่งถือวําต๎องถูกเปลี่ยนแปลง
ด๎วยในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หรือเป็น Change Target   อยํางไรก็ตามในเบื้องต๎นของการเปลี่ยนแปลง
ต๎องท าการมองหาบุคคลที่จะท าหน๎าที่หลักในแตํละด๎านกํอน  เพ่ือให๎แนํใจวําทํานมีแรงสนับสนุนที่มากพอ
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

3. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง มีข้ันตอนดังตํอไปนี้ 
3.1. การท า SWOT Analysis และจัดท าแผนกลยุทธ์   ซึ่งเมื่อจัดท าแผนกลยุทธ์แล๎ว 

จะท าให๎ทราบวํามีเรื่องที่จะต๎องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให๎บรรลุแผนกลยุทธ์ในประเด็นใดบ๎าง 
3.2. การด าเนินการตามกระบวนการการเปลี่ยนแปลงตามแผนกลยุทธ์ (Strategic 

Change Management Process)  
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Strategic Change Management Process 
Strategic Change Management Process ประกอบด๎วยขั้นตอนตํางๆ ดังนี้ 
1. การสร๎างความตระหนักและการสร๎างทีมที่มีพลังส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Change Awareness 

and Energy)   โดยท าการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจ านวนคณะกรรมการที่
เหมาะสมไมํควรเกิน 8 คน ซึ่งประกอบด๎วยบุคลากรจากฝุายตํางๆขององค์กร  ซึ่งควรเป็นระดับหัวหน๎ า
ฝุายหรือหัวหน๎าแผนก และผู๎บริหารระดับสูงสุดขององค์กรควรเป็น Change Sponsor  ซึ่งต๎องทราบ
บทบาทและหน๎าที่ความรับผิดชอบของ Change Sponsor และเห็นด๎วยในการปรับเปลี่ยนให๎เป็นตาม
เปูาประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง 

2. การบํงชี้วัฒนธรรมองค์กรและสถานะปัจจุบันหรือความพร๎อมของการเปลี่ยนแปลง (Identify 
organizational Culture and Change readiness )   

2.1 วัฒนธรรมองค์กรคือ ทัศนคติ ความเชื่อ คุณคํา หรือพฤติกรรมที่บุคลากรในองค์กรมี
เหมือนๆกัน  และวัฒนธรรมองค์กรหนึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรที่แตกตํางจากองค์กรอ่ืน ถ๎าวัฒนธรรม
องค์กรมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องนํากลัวที่ควรหลีกเลี่ยง การตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรจะออกมาในรูปของการตํอต๎าน และถ๎าเจ๎าหน๎าที่ในองค์กรเชื่อวําการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยําง
มากมายและรุนแรงจากเบื้องบนแล๎ว  ความรํวมมือตํอการเปลี่ยนแปลงจะน๎อย  แตํถ๎าเจ๎าหน๎าที่ในองค์กร
เชื่อวําการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มีคํา และเป็นความหวังให๎ไปสูํสิ่งที่ดีกวํา และเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต๎อง
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการเติบโตและการพัฒนาขององค์กรแล๎ว ความรํวมมือตํอการเปลี่ยนแปลงจะสูง และมี
โอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายของการเปลี่ยนแปลง 

2.2 การจัดท าวัฒนธรรมองค์กร  ต๎องตอบค าถามให๎ได๎วํา วัฒนธรรมขององค์กรได๎แกํ
อะไรบ๎าง  วัฒนธรรมองค์กรในอุดมคติขององค์กรคืออะไร วัฒนธรรมองค์กรที่จะน าไปสูํความไมํมี
ประสิทธิผล (Unproductive organization Culture) ได๎แกํอะไร  และท าการประเมินความพร๎อมตํอการ
เปลี่ยนแปลง (Change Readiness)  

3. การจัดท าวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ (Create the Strategic Change 
Vision)  สํวนนี้เป็นสํวนที่ต๎องใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ที่สุดในการจัดท า กระบวนการการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  ซึ่งคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงต๎องท าการจัดท าวิสัยทัศน์ของการ
เปลี่ยนแปลงวํา หน๎าตาของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะเป็นเชํนไร   กระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
ทัง้หมดที่จะด าเนินการให๎เกิดความส าเร็จเป็นเชํนไร  วัฒนธรรมองค์กรที่ควรเป็น   มีดังตํอไปนี้ 

3.1 การตั้งค าถามที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงได๎แกํ 
3.1.1 ความต๎องการของลูกค๎าคืออะไร  ประเด็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพื่อจะสนองความ

ต๎องการของลูกค๎าให๎  มากขึ้น และมีอะไรที่จะเป็นโอกาส 
3.1.2 สถานะที่เป็นจริงขององค์กรในปัจจุบันเป็นเชํนไร อะไรคือวิวัฒนาการที่เป็นพล

วัตรขององค์กรที่จะน าไปใช๎พัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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3.1.3 สมรรถนะขององค์กรหรือต าแหนํงของสินค๎าหรือบริหาร หรือขององค์กร 
(Position) ที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงคืออะไร 

3.1.4 อะไรคือสิ่งที่เราอยากจะรู๎ที่เรายังไมํรู๎ 
3.1.5 ทิศทางขององค์กร และสิ่งที่องค์การต๎องการจะเป็นในอีก 5 ปีข๎างหน๎า 
3.1.6 องค์กรมีวิธีการอยํางไรที่จะธ ารงรักษาสิ่งที่องค์กรท าได๎ดี  และวิธีการที่จะ

ปรับปรุงให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
3.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์  (Create the strategic Change 

Vision) 
3.2.1 คณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลง พัฒนาวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงเชิงกล

ยุทธ์โดยอาศัยค าตอบจากชุดค าถามดังกลําวข๎างต๎น  เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไปสูํสิ่งที่คาดหวังไว๎
ในอนาคต โดยก าหนดกระบวนการที่ส าคัญที่จะท าการเปลี่ยนแปลง  

3.2.2 เมื่อกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงได๎ก าหนดวิสัยเสร็จแล๎ว ท าการแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงให๎กับทีมอ่ืนๆ  เพ่ือให๎ชํวยกันท าการปรับปรุงวิสัยทัศน์ดังกลําว  ซึ่งจะมีการ
ทบทวนถึงโอกาส (Opportunity) ที่ส าคัญที่ได๎ก าหนดขึ้น เพ่ือหาประเด็นหลักที่จะเปลี่ยนแปลง  

4. พัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ (Develop the Change Strategy) กลยุทธ์
ของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ จะเป็นการปิดชํองวําง (Gap) ระหวํางสภาวะปัจจุบันกับภาพในอนาคตที่
ต๎องการปรับเปลี่ยน (Ideal Future) ที่ได๎ก าหนดจากวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงคือการแปลงวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติ   โดยแผนกลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลงคือแผนที่เข๎าใจและได๎รับการยอมรับจากเจ๎าหน๎าที่ โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับสินค๎าหรือ
บริการที่จะจัดให๎เพ่ือสนองความต๎องการของลูกค๎า โดยคณะกรรมการบริหารการเปลี่ ยนแปลงท าการ
ทบทวนความแตกตํางระหวํางสภาวะปัจจุบันและภาพในอนาคตที่ได๎ก าหนดไว๎ในวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง   
โดยท าการก าหนดวิธีการที่จะปิดชํองวํางระหวํางสถานะปัจจุบันและภาพอนาคต  โดยเครื่องมือที่ใช๎ได๎ผล
คือการท า Brain Storming   

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Analyze the risk)  ความเสี่ยงที่จะท าให๎กลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลงไมํบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งต๎องท าแผนที่ตอบสนองตํอความเสี่ยงที่ได๎ก าหนดไว๎ด๎วย  โดย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงคือ การท า Force Field Analysis  ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะสร๎างความ
เข๎าใจของปัจจัยหรือแรงที่จะขับเคลื่อนหรือเหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลง  โดย 

5.1 บันทึกกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงไว๎ที่ตรงกลางของหน๎ากระดาษ 
5.2 แบบฟอร์มที่จะท า จะแบํง 2 Columns  โดยแรงที่จะสํงผลให๎เกิดการ

เปลี่ยนแปลงจะอยูํที่ column ด๎านซ๎าย และแรงที่จะต๎านอยูํที่ column ด๎านขวา และท าการให๎คะแนน
ของแตํละปัจจัยที่ได๎ก าหนดขึ้น  โดยให๎ Score จาก 1-5 คะแนน  โดยถ๎ามีผลน๎อยให๎คะแนน 1  ถ๎ามีผล
มากให๎คะแนน 5 
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5.3 ท าการลากเส๎นปัจจัยตํางๆที่ได๎ก าหนดขึ้นไปสูํตรงกลางของหน๎ากระดาษ  โดยถ๎า
มีผลน๎อยจะแทนด๎วยเส๎นบาง และถ๎ามีผลมากจะแทนด๎วยเส๎นที่หนากวํา 

5.4 โต๎เถียงกันจนได๎ข๎อสรูปวําจะเพ่ิมแรงที่จะชํวยให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางไร 
และจะลดแรงต๎านไมํให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางไร  และสํวนนี้จะเป็นสํวนหนึ่งของการจัดท าแผนการ
เปลี่ยนแปลงในข้ันตอนที่ 6 

5.5 ท าการวิเคราะห์ Cost Benefit โดย 
5.5.1   ท าการวิเคราะห์ Cost Benefit ของแตํละกลยุทธ์ของการ 
           เปลี่ยนแปลง 
5.5.2 วิเคราะห์แตํละกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง โดยท าการวิเคราะห์หาต๎นทุน  
          (Cost)  และวิเคราะห์หาประโยชน์ (Benefit)  

5.6 ล าดับความส าคัญแตํละกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง  เ พ่ือก าหนดวําการ
เปลี่ยนแปลงใดเป็นเรื่องเรํงดํวนที่ต๎องเรํงเปลี่ยนแปลง  และกลยุทธ์ใดที่สามารถรอได๎ 

5.7  ก าหนดวํากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงใดเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นและระยะ
ยาว  โดยถือวําการเปลี่ยนแปลงที่มีระยะเวลาในการด าเนินการ 1-2 ปี ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 
และถ๎าระยะเวลาในการด าเนินการ 6 เดือน ถึง 1 ปี ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น 

6. การก าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Create the Change plan) โดย
แผนปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงประกอบด๎วย 

6.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ 
6.2 รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได๎ก าหนดขึ้น 
6.3 การวัดผลปฏิบัติการ (Performance measure)  

7. ก าหนดคํานิยมและหลักปฏิบัติ (Establish values and principles)   การน า
แผนปฏิบัติส าหรับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดความส าเร็จเมื่อน าไปสูํการปฏิบัติ นั้นต๎อง 

7.1 อาศัยการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในองค์กร โดยพนักงานในองค์กรต๎องเข๎าใจ
ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง และความมุํงมั่นในการท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง     

7.2 ก าหนดพฤติกรรมที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลง และกระบวนการในการ
วัดผลวําเจ๎าหน๎าที่มีพฤติกรรมตามที่คาดหวังหรือไมํ  และวิธีการที่ได๎ผลคือการก าหนดในรูปของคํานิยม
และหลักปฏิบัติ ( Value and Principles ) 

7.3 คํานิยมและหลักปฏิบัติ จะชํวยในการบํงชี้วัฒนธรรมองค์กรที่ก าหนดให๎บุคลากร
ในองค์กรต๎องกระท าในสิ่งแวดล๎อมใหมํ    และบํงชี้พฤติกรรมที่จะแสดงออกที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
องค์กรนั้น  
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7.3.1   คํานิยมคือความเชื่อพ้ืนฐาน และความเข๎มแข็งขององค์กรจะเกิดขึ้นได๎
ก็ตํอเมื่อได๎ท าการสร๎าง core value ดังกลําว และ Core value เหลํานั้นจะถือเป็นแกํนขององค์กรและ
ต๎องเป็นที่เข๎าใจและได๎รับการยอมรับของเจ๎าหน๎าที่ทุกคน 

7.3.2   หลักปฏิบัติคือสิ่งที่จะชี้น าพฤติกรรม  และท าให๎คํานิยมคงอยูํ  และมี
อิทธิพลที่จะท าให๎บรรลุผลลัพธ์   เป็นตัวน าชี้น าทุกอยํางที่ได๎กระท าลงไป   

7.3.3   กระบวนการในการพัฒนาคํานิยมและหลักปฏิบัติ    เป็นดังนี้ 
7.3.3.1 สร๎างที่มาจากฝุายตํางๆหรือที่ เรียกวําทีมครํอมสายงาน  (Cross 

Functional Team) 
7.3.3.2 ท าการระดมสมอง เพ่ือหาค าตอบ ที่จะบํงชี้พฤติกรรมของพนักงานที่

จะบํงชี้การมุํงสูํคุณภาพ หรือมุํงลูกค๎า  
7.3.3.3 ท าการจัดกลุํมของคํานิยมหรือหลักปฏิบัติ (Category of value) 
7.3.3.4 ท าการหาคํานิยมจ านวน 4-6 คํานิยม และ 4-6 หลักการ ที่พนักงาน

ของเราเห็นตรงกันวําเป็นคํานิยมและหลักการที่ส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับองค์กร 

7.3.3.5 สอบถามเพ่ือดูวําเจ๎าหน๎าที่ทุกคน Feed back  คํานิยมและหลัก
ปฏิบัติที่ได๎ก าหนดไว๎อยํางไร 

7.3.3.6 ก าหนดคํานิยมและหลักปฏิบัติเหลํานั้นให๎ออกมาในรูปของพฤติกรรม
แสดงออก (Develop Behavioral Description) 

7.3.3.7 สอบถามเจ๎าหน๎าที่ทุกคนเพ่ือดูวําเจ๎าหน๎าที่ Feed back  พฤติกรรมที่
แสดงออก( Behavioral Description) ที่ก าหนดไว๎อยํางไร มีความ
เข๎าใจตรงกันหรือไมํ 

7.3.3.8 พัฒนาเครื่องมือที่จะ feed back แบบ 360 องศาที่จะใช๎กับพนักงาน
เพ่ือจะบํงชี้พฤติกรรมในปัจจุบันเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่คาดหวังที่
ได๎ก าหนดไว๎ 

Change Management ในทางปฏิบัติ 

1. ผู๎น าคือบุคคลที่เหนี่ยวน าให๎ผู๎อ่ืนปฏิบัติตามโดยใช๎อ านาจและอิทธิพล  (Power & 
Influence)  จึงมีความเชื่อกันวํา การบริหารความเปลี่ยนแปลงต๎องการผู๎น า ด๎วยเหตุผลดังนี้ 

1.1. บอกทิศทาง (Pathfinder) ด๎วยวิสัยทัศน์และการยืนยันในล าดับความส าคัญ 
1.2. หลอมรวมพลัง (Integration) ด๎วยการผสานพลังผนึกและผลักดันการท างาน

แบบคูขํนานที่สอดรับกัน 
1.3. เป็นแบบอยําง (Role Model) ด๎วยการสร๎างความไว๎วางใจและอยูํเหนืออารมณ์ 
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1.4. เป็นกระบอกเสียง (Speaker) ด๎วยการสื่อสารและสร๎างขวัญก าลังใจในการหยัด
ยืน 

**  หมายเหตุ  หากผู๎น าไมํสามารถแสดงบทบาททั้ง 4 ประการนี้ อาจเทํากับวํา ผู๎น าเป็นสํวนหนึ่ง
ของปัญหาที่ต๎องเปลี่ยนแปลงเสียเอง 

2. Immutable Law of Change  Management via leader  
2.1. สํวนที่ 1 เปลี่ยนให๎ถูกเรื่อง  

2.1.1. ค๎นหาพลังคานงัดจากพลังขับเคลื่อน 
2.1.2. ค๎นหาจุดกระเพ่ือม 

2.2. เปลี่ยนให๎ถูกวิธี 
2.2.1. วางต าแหนํงที่จะเปลี่ยนในจิตใจคน 
2.2.2. ก าหนดกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 
2.2.3. สร๎างหลักประกัน 

3. แนวโน๎มของการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนกลยุทธ์ 
3.1. จาก Linear เป็น Scenario  นั่นคือต๎องก าหนดภาพอนาคตที่ควรเป็นเพ่ือให๎องค์

ประสบผลส าเร็จ หรืออยูํรอดคืออะไร  แล๎วบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให๎ก๎าวพ๎นจุดเดิมเพ่ือไปสูํจุดใหมํนั้น 
3.2. จาก Effectiveness  ไปสูํการเปลี่ยนแปลง  เดิมการวางแผนกลยุทธ์มักจะ

วางแผนเพ่ือให๎เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ซึ่งยังไมํเพียงพอ  ต๎อง
วางแผนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูํ Scenario  

3.3. จาก Cluster คือจ ากัดการด าเนินการเฉพาะในกลุํมหรือ cluster ที่ตนอยูํ  มา
เป็นการมอง Across Sectors  เป็นการมองกว๎างอยํางรอบด๎าน  และเชื่อมโยง 

3.4. จาก การบรรลุ Target  ธรรมดา ไปสูํ การ Benchmarking  ซึ่งก็คือการ
ตั้งเปูาหมายที่ท๎าทาย โดยเทียบกับองค์กรที่มีผลการปฏิบัติการเป็นเลิศในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

3.5. จากการวัดโดยใช๎ข๎อมูลในอดีต (Historic Metric) มาเป็นการวัดโดยใช๎ข๎อมูลที่
สะท๎อนผลของการมองไปข๎างหน๎า (Forward – Looking metric) 

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง   คือ การขับเคลื่อนองค์กรในระยะเปลี่ยนผําน  ไปสูํขีด
ความสามารถที่จ าเป็นตํอการรับมือกับสถานการณ์/สภาพการณ์ที่แตกตํางจากอดีต   (Change 
Management is to organically drive organization in transition to better capacity, which is 
vital for handling with different phenomenon) 

5. Change Lever and Change Driver 
5.1. Change Lever  คือ จุดส าคัญที่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ณ จุดนี้แล๎ว จะ

กํอให๎เกิดแรงกระเพ่ือม (Ripple Effect) ไปสูํการเปลี่ยนแปลงในสํวนอื่นๆด๎วย 
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5.2. Change Driver  คือ มาตรการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ที่หากได๎รับความ
เห็นชอบและปฏิบัติตามนี้แล๎ว     จะสํงผลให๎ Change Lever เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ท าไมองค์การต้องเปลี่ยนแปลง  
เพราะสิ่งแวดล๎อมทางธุรกิจ (Business Environment) เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา และมี

แรงผลักดัน (Driving Forces) ที่ท าให๎องค์การจ าเป็นต๎องเปลี่ยนแปลงให๎สอดคล๎องกัน มิฉะนั้นองค์การก็
จะไมํสามารถแขํงขัน หรือด ารงอยูํในโลกธุรกิจได๎ 

พลังผลักดันท าให๎องค์การจ าเป็นต๎องเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะของก าลังแรงงาน (Nature of the Workforce) 

 เทคโนโลยี (Technology) 
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยํางรุนแรง (Economic Shocks) 
การแขํงขัน (Competition) 
แนวโน๎มทางสังคม (Social Trends) 
การเมืองโลก (World Politics) 

พลังผลักดันท าให๎องค์การจ าเป็นต๎องเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะของก าลังแรงงาน(Nature of the Workforce) 
เชื้อ ชาติ ภาษา วัฒนธรรมระดับความรู๎ อาชีพที่แตกตํางท าให๎ต๎องปรับปรุงพนักงาน  เพ่ือให๎

สามารถท างานด๎วยกันได๎ ด๎วยการฝึกอบรมทักษะอ่ืนๆให๎กับพนักงาน 
เทคโนโลยี (Technology) 
องค์การ จ าเป็นต๎องน าเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎แทนแรงงานคนมากขึ้น จึงต๎องมีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการท างาน โครงสร๎างองค์การใหมํเพ่ือท าให๎การติดตํอสื่อสารระหวํางหัวหน๎ากับทีมงาน  ใกล๎ชิดกัน
มากขึ้น 

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยํางรุนแรง (Economic Shocks) 
ผลกระจากราคาน้ ามันโลกที่ผันผวน คําของเงินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให๎มีผลตํอนักลงทุน  
การแขํงขัน (Competition) 
สภาวะ การแขํงขันในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป คูํแขํงไมํได๎มีเฉพาะภายในประเทศเทํานั้นคูํแขํงข๎าม

ชาติเพ่ิมข้ึนากมายทาง ธุรกิจองค์การจะปรับตัวเพ่ือโต๎ตอบกับคํูแขํงได๎จึงจะอยูํรอด 
 แนวโน๎มทางสังคม (Social Trends) 
การที่เทคโนโลยีเจริญรวดเร็ว แนวโน๎มของคนรุํนใหมํเพ่ิมข้ึน คนติดตํอสื่อสารแลกเปลี่ยนข๎อมูลกัน

ได๎หลายทาง จึงท าให๎องค์การต๎องปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต๎องการของคนที่เปลี่ยนไป 
การเมืองโลก (World Politics) 
การลํมสลายของสหภาพโซเวียต การกํอการร๎าย  ผลกระทบท าให๎เกิดการรํวมมือประสาน

ประโยชน์ทางการค๎า การท าสนธิสัญญารํวมกัน กํอให๎เกิดการค๎าตํางๆ 
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การวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การแสวงหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงความสามารถขององค์การ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล๎อมที่เกิดขึ้น 
การแสวงหาแนวทางเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานใหมํ 

การตํอต๎านการเปลี่ยนแปลง 
การตํอต๎านที่เกิดจากตัวบุคคล 

นิสัย : ความเคยชินกับพฤติกรรมเดิมๆ 
ความปลอดภัย : ถ๎าองค์การน าหุํนยนต์เข๎ามาใช๎แทนแรงงานคน เกิดความกลัววํางานจะไมํม่ันคง 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ : ถ๎างานใหมํข้ึนอยูํกับทักษะความสามารถสูง เกรงวําจะท าไมํได๎ รายได๎อาจจะ

ลดลง 
กลัวความไมํรู๎ : กลัววําตนเองจะไมํสามารถท างานใหมํได๎มีทัศนคติทางลบและตํอต๎าน 
การเลือกการรับรู๎ : เฉพาะเรื่องที่ตนสนใจและถนัด ไมํสนใจฟังค าแนะน าใหมํๆเพราะคิดวําไมํมี

ประโยชน์ 
การตํอต๎านการเปลี่ยนแปลง 
การตํอต๎านที่เกิดจากองค์การ 

1. โครงสร๎าง 
2. เปลี่ยนแปลงในวงจ ากัด 
3. ความเฉื่อยของกลุํม 
4. กลัวจะสูญเสียความเป็นผู๎เชี่ยวชาญ 
5. กลัวจะสูญเสียอ านาจที่มีอยูํเดิม 
6. กลัวจะสูญเสียทรัพยากรที่เคยได๎รับ 

การเอาชนะการตํอต๎าน 
1. ให๎การศึกษาและการติดตํอสื่อสาร ข๎อเท็จจริงอยํางเพียงพอ 
2. ให๎มีสํวนรํวมในกระบวนการตัดสินใจ 
3. ให๎การสนับสนุน เพ่ือพัฒนาฝึกอบรม และให๎โอกาสพนักงานปรับตัว 
4. เจรจาตํอรอง ให๎รางวัลแลกเปลี่ยนเพื่อลดการตํอต๎าน 
5. ยับยั้งข๎อมูลในสํวนที่อาจท าให๎พนักงานไมํพอใจ 
6. การใช๎อ านาจบีบบังคับ 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 
1. การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) : กระตุ๎นให๎บุคคลละทิ้งพฤติกรรมเดิมด๎วยการแก๎ไข

ปรับปรุง 
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2. สภาพที่เป็นอยูํการเปลี่ยนสูํสภาพใหมํ (Moving) : ปรับความคิดความรู๎สึกเพ่ือให๎เกิด
ทัศนคติ คํานิยม และพฤติกรรมใหมํ โดยการจัดโปรแกรมฝึกอบรม เพื่อสร๎างความพร๎อมให๎กับพนักงานการ
สร๎าง 

3. พฤติกรรมใหมํ (refreezing) : การเสริมแรงเพ่ือให๎ทุกคนมีความมั่นใจวําระบบการให๎
รางวัล ความดีความชอบจะพิจารณาจากพฤติกรรมใหมํ ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง 

การวินิจฉัยเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
1. การวินิจฉัย (Diagnosis) : เกี่ยวกับปัญหาตํางๆ โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ ฟังความ

คิดเห็นจากพนักงานงาน 
2. การวิเคราะห์ (Analysis) : น าข๎อมูลมาวิเคราะห์วําเกิดจากอะไร มีกี่เรื่อง วิธีการแก๎ปัญหา

ที่เป็นไปได๎ควรจะท าอยํางไร ใครจะเป็นผู๎แก๎ปัญหานั้น 
3. ข๎อมูลปูอนกลับ (Feedback) : ผู๎น าการเปลี่ยนแปลงและพนักงานน าข๎อมูลทั้งหมดมา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พนักงานพร๎อมให๎ความชํวยเหลือเพ่ือท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง 
4. การปฏิบัติ (Action) : ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด 
5. การประเมินผล (Evaluation) : น าผลที่ได๎จากการเปลี่ยนแปลงมาเปรียบเทียบและ

ประเมินผล 
การบริหารองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง 
โลกปัจจุบันอยูํในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์  ซึ่งในแตํละวันมีการเปลี่ยนแปลงใหมํ ๆ เกิดขึ้น

มากมาย  ความเจริญก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศได๎ยํนโลกให๎เล็กลง  การติดตํอสื่อสารแลกเปลี่ยน
ข๎อมูลและเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน  สามารถท าได๎โดยไมํมีขอบเขตจ ากัดด๎วยความเร็วเวลาเพียงเสี้ยววินาที
เทํานั้น  กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลําวสํงผลกระทบให๎เกิดความจ าเป็นที่ต๎องปรับเปลี่ยน  กระบวนทัศน์
ด๎านบริหารองค์การจากเดิมไปสูํกระบวนทัศน์ใหมํ  เชํน  จากแนวความแบบยุคอุตสาหกรรม  ไปสูํยุค
สารสนเทศ  จากเดิมองค์การเน๎นความมั่นคงไปสูํ  มุํงเน๎นให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง  จากที่เคยใช๎วิธีควบคุมที่
ศูนย์อ านาจไปสูํการมุํงกระจายอ านาจความรับผิดชอบ ในการตัดสินใจให๎แกํพนักงานระดับลําง  จาก
แนวคิดขององค์การที่มุํงการแขํงขันไปเป็นมุํงแสวงหาความรํวมมือ  จากที่เคยให๎ความส าคัญของวัตถุเป็น
หลักไปเป็นการยึดความส าคัญของคนและความ สัมพันธ์ที่ดีตํอกัน  และจากการเน๎นความเหมือนกันไปสูํ
การเน๎นให๎มีความแตกตํางที่หลากหลาย  เป็นต๎น 

แนวโน้มของกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
  องค์การก็เชํนเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่จ าเป็นต๎องปรับตัวเพ่ือความอยูํรอดอยูํ  ตลอดเวลา  โดยเฉพาะ
กระแสโลกาภิวัตน์ของยุคสารสนเทศได๎สํงผลกระทบอยํางรุนแรงตํอองค์ ประกอบด๎านตําง ๆ ขององค์การ
ให๎ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น  ได๎แกํ 

1. ด้านโครงสร้าง  (Structure)  มีลักษณะเปลี่ยนไปเป็นแนวนอนมากขึ้น เกิดรูปแบบ
โครงสร๎างใหมํ ๆ มีการเน๎นการใช๎ทีมงานและองค์การแบบไร๎พรมแดน 
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2. องค์ประกอบของประชากร (Demographic)  ประกอบด๎วยคนท างานที่มาจากตําง 
วัฒนธรรมมากขึ้น ชํองวํางระหวํางวัยของพนักงานเกํากับพนักงานใหมํเพ่ิมข้ึน  

3. เกิดจริยธรรมใหม่ของการท างาน (New work ethic) โดยความจงรักภักดีตํอองค์การ
ของพนักงานจะลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงด๎านคํานิยมในการท างานมากขึ้น  

4. การเรียนรู้และองค์ความรู้ (Learning and knowledge)   องค์กรจะมีพนักงานที่เป็น
ผู๎มีคุณวุฒิและมีความรู๎สูงขึ้น องค์กรจะเปลี่ยนไปเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ (Learning organization) ที่
ทุกคนต๎องเรียนรู๎ตลอดเวลาเพ่ือสามารถเทําทันการเปลี่ยนแปลง 

5. เทคโนโลยีและการเข้าถึงสารสนเทศ (Technology and to information) มี
เทคโนโลยีทรงประสิทธิภาพเกิดข้ึนอยํางรวดเร็ว เกิดวิธีการใหมํ ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการเข๎าถึงและการใช๎
สารสนเทศรํวมกันได๎รวดเร็วมากขึ้น  

6. เน้นเรื่องความยืดหยุ่น (Emphasis on flexibility) กลําวคือ องค์กรต๎องมีโครงสร๎างที่
ยืดหยุํนพร๎อมที่จะปรับตัวได๎อยํางรวดเร็ว พนักงานขององค์กรต๎องมีความคลํองตัวและยืดหยุํนได๎สูงเชํนกนั 

7. ต้องพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Fast-paced change) 
อันเนื่องมาจากภาวะไมํแนํนอนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งไมํสามารถ คาดการณ์ลํวงหน๎าได๎ 

สิ่งท่ีต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงในองค์การ  
โดยหลักการองค์การควรเปลี่ยนแปลงปัจจัยตําง ๆ ขององค์การให๎เหมาะสมตํอการปฏิบัติภารกิจ

และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดได๎ตลอดเวลา  ด๎วยการใช๎เทคนิคการวิเคราะห์ที่เรียกวํา SWOT (SWOT analysis 
technique) ซึ่งต๎องวิเคราะห์ให๎ทราบถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ภายในองค์การ 
และต๎องวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอกในแงํโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่จะ
สํงผลกระทบตํอการด าเนินการขององค์การ เพ่ือน ามาพิจารณาวํามี ปัจจัยที่ต๎องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมี
ดังนี้ 

1.  วิสัยทัศน์ (Vision) เปูาหมายและกลยุทธ์ (Goals and Strategies) องค์กรมีความ
จ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยน   เปูาหมายและกลยุทธ์ไปสู๎เปูาหมายอยูํตลอดเวลา เชํน เมื่อมีการขยายกิจการหรือ
เมื่อต๎องเสนอสินค๎าหรือบริการตัวใหมํเข๎าสูํตลาด เมื่อต๎องแสวงหาตลาดใหมํเพ่ือรองรับสินค๎า เป็นต๎น 
                 2.  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Information) การเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยี
มีตั้งแตํระดับเล็กน๎อยถึงระดับส าคัญ เชํน การเชื่อมตํอคอมพิวเตอร์สายตรงเป็นระบบเครือขํายให๎ลูกค๎า 
สามารถเข๎าถึงสินค๎าและใช๎บริหารได๎สะดวก ถือเป็นการเปลี่ยนเทคโนโลยีระดับเล็กน๎อย แตํถ๎าทั้งกิจการ
ต๎องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมํทั้งหมด เพ่ือการผลิตให๎ทันสมัย ถือวําเป็นการเปลี่ยนแปลง
ใหญ ํ

3.  การออกแบบงานใหม่ (Job redesign) องค์การจ าเป็นต๎องจัดงานออกเป็นกลุํมตําง ๆ 
ใหมํให๎มีระดับความมากหรือน๎อยในประเด็น เชํน ความหลากหลาย (Variety) การให๎อิสระ (Autonomy) 
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การมีลักษณะเฉพาะ (Identity) การให๎ความส าคัญ (Significance) ตลอดจนการจัดระบบข๎อมูลปูอนกลับ 
(Feedback) เป็นต๎น 

4.  โครงสร้างองค์กรและจัดการ (Organization and management) เชํน จัด
โครงสร๎างแบบตามาหน๎าที่หรือแบบที่เน๎นผลผลิต จะมีความเป็นทางการและรวมศูนย์เพียงไร เน๎นแบบ
แนวราบหรือแนวตั้ง (Flat or tall structure) หรือแบบเครือขําย (Networking) เป็นโครงสร๎างแบบ
จักรวาล (Mechanic structure) หรือแบบสิ่งมีชีวิต (Organic structure) เป็นต๎น 

5.  การกระบวนการ (Process) ซึ่งเป็น ขั้นตอนการท าให๎งานส าเร็จ ก็อาจจ าเป็นต๎องมีการ
เปลี่ยนแปลง เชํน แทนที่เคยท าตามล าดับเป็นขั้นตอน ไปเป็นการรํวมท าพร๎อมกันจนงานส าเร็จ  
                 6.  คน (People) และศักยภาพของคน (Core competence) คนที่เคยปฏิบัติงานอยูํใน
องค์กรจ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อ เงื่อนไขอ่ืนได๎เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถท าได๎ 
2   วิธี   วิธีแรกปรับเปลี่ยนคนออกแล๎วจ๎างคนที่เหมาะสมกับภารกิจใหมํเข๎าแทน ท านองที่เรียกวําถําย 
“เลือดใหม”ํ (New blood) วิธีหลังใช๎วิธีเปลี่ยนแปลงคนเดิมด๎วยการพัฒนาฝึกอบรมด๎านทักษะและเจตคติ
ที่ สอดคล๎องกับงานใหมํ  เป็นต๎น  นอกจากนี้รูปแบบของการเป็นผู๎น า (Leadership style)  ต๎องเป็นผู๎น า
ในการเปลี่ยนแปลงจากเจ๎านายเป็นผู๎ให๎ค าแนะน าปรึกษา สอนงาน (Couching) จากเจ๎านายเป็นผู๎ให๎
ค าแนะน าปรึกษา  สอนงาน (Coughing)  

7.  คน (People) และศักยภาพของคน (Core competence) คนที่เคยปฏิบัติงานอยูํใน
องค์กรจ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อ เงื่อนไขอ่ืนได๎เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถท าได๎ 
2   วิธี       วิธีแรกปรับเปลี่ยนคนออกแล๎วจ๎างคนที่เหมาะสมกับภารกิจใหมํเข๎าแทน ท านองที่เรียกวําถําย 
“เลือดใหม”ํ (New blood) วิธีหลังใช๎วิธีเปลี่ยนแปลงคนเดิมด๎วยการพัฒนาฝึกอบรมด๎านทักษะและเจตคติ
ที่ สอดคล๎องกับงานใหมํ  เป็นต๎น  นอกจากนี้รูปแบบของการเป็นผู๎น า (Leadership style)  ต๎องเป็นผู๎น า
ในการเปลี่ยนแปลงจากเจ๎านายเป็นผู๎ให๎ค าแนะน าปรึกษา สอนงาน (Couching) จากเจ๎านายเป็นผู๎ให๎
ค าแนะน าปรึกษา  สอนงาน (Coughing)  

8.  ตลาด (Market) ตลาดมีการเปลี่ยน แปลงกว๎างขวางไร๎พรมแดนมากขึ้นการซื้อขาย
สินค๎าผํานระบบ    

ผู้บริหารในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
จากสภาพสังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ  และวิถีชีวิตของคนบนโลกที่เจริญก๎าวหน๎าตามมันสมอง

ของมนุษย์  เทคโนโลยีสื่อสารติดตํอเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู๎ของคนบนโลกของเรา  
เชํน  ดาวเทียม  โทรศัพท์  สายเคเบิ้ล  ท าให๎เกิดกระแสโลกาภิวัฒน์  (Globalization)  และจาก

กระแสโลกาภิวัฒน์  ท าให๎เกิดคน  3  กลุํมใหญ ํ ๆ  คือ 
1.  กลุํมเสรีนิยม  ได๎แกํ  ทุนนิยม  บริโภคนิยม  แฟชั่นนิยม  ทํามกลางสภาวะการแขํงขัน  

          2.  กลุํมอนุรักษ์นิยม  ได๎แกํ  การอนุรักษ์วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  อนุรักษ์ธรรมชาติ  ฯลฯ  
         3.  กลุํมสารสนเทศ  หรือ  ยุคข๎อมูลขําวสารที่ต๎องใช๎เครื่องเทคโนโลยีตําง  ๆ   
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เชํน  โทรศัพท์ไร๎สาย  โทรสาร  ทีวี  อินเตอร์เน็ต  เคเบิ้ลทีวี  ฯลฯ 
จากยุคของอนุรักษ์นิยม  จึงเกิดค าวํา  RE  ตําง  ๆ  เป็นค าที่นิยมมาจาก  RE – ENGINEERING   
เชํน RE – UES                เป็นการน ามาใช๎ใหมํ 

RE – CYCLE             การน ากลับมาใช๎ใหมํ 
RE – CLAIM             การซํอมแซมใหม ํ แปลงใหม ํ
RE – DUCE              การยํอลด  ฯลฯ 
RE – FORM             การเปลี่ยนแปลงรูปโฉม 

RE – HUMANEERING   เป็นการบริหารงานและบริหารคน  เพราะถือวําคนเป็น
ทรัพยากร  (RESOURCE)  ที่ส าคัญขององค์กร สิ่งที่จ าเป็นในการ 

RE – HUMANEERING คือ  
   การเปลี่ยนความคิดของคน  
   การเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร  

 เปลี่ยนความคิดเรื่องวิธีการท างาน  
   การสร๎างวิสัยทัศน์ในการท างาน / บริหารงาน  
   เน๎นการท างานเป็นทีม  
 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่อยูํนานให๎มีคุณคํา  

จากผลกระทบของโลกาภิวัตน์และการท าให๎เกิดกลุํมคน  3  กลุํม  และเกิดกระแสของการ  RE 
ตําง ๆ อันเนื่องมาจากปัจจัย 3C คือ 

1.  COMPETITION สภาพและสภาวะของการแขํงขัน 
2.  CUSTOMER สร๎างและรักษาลูกค๎า 
3.  CHANGE การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและยุทธวิธี 

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  องค์กรมักขาดวัฒนธรรมในการเปลี่ยนแปลง  เพราะอยูํ
สงบสุขไมํคํอยมีภัยธรรมชาติที่รุนแรงบํอย  ๆ  เชํน  แผํนดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  หิมะตก  น้ าทํวม  แล๎ว
ยังอุดมสมบูรณ์มาทุกยุคทุกสมัย  ท าให๎ใจเย็น  จนต๎องแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าด๎วยราคาแพง  การ
เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมํได๎  และคนเราอาศัยอยูํในโลกของการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นหากเราไมํ
เตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงแล๎ว  เราก็จะกลายเป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงเสียเอง  ดังนั้นหลักสูตร
การบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือ  CHANGE  MANAGEMENT  และการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรหรือ 
CORPORATE CULTURE  CHANGE  จึงได๎รับความสนใจสูงมาก เพราะหากองค์กรใดไมํมียุทธศาสตร์
ผลักดันให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางเป็น รูปธรรมแล๎ว  ระบบการบริหารการจัดการสมัยใหมํตําง  ๆ  ที่
องค์กรตัดสินใจน ามาประยุกต์ใช๎ก็จะไมํยั่งยืนและบรรลุผลได๎ยาก  ไมํวําจะเป็นเรื่อง QCC หรือ 5
ส   หรือ   TQM  หรือ   JUST IN TIME  หรือ  SIX SIGMA  และรวมไปถึง REENGINEERING และ 
BALANCE SCORECARD  นี้ด๎วย 



100 

ดังนั้น องค์กรจะต๎องรีบสร๎างวัฒนธรรมแหํงการเปลี่ยนแปลง  และปลูกฝังให๎อยูํใน
ทัศนคต ิ คํานิยม  ความเชื่อ  และพฤติกรรมการท างานของพนักงานทุกคนโดยรีบดํวน  โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
หนํวยราชการและรัฐวิสาหกิจ หรือแม๎แตํธุรกิจเอกสารที่ผู๎น าสูงสุดขององค์กรมีบทบาทในการก ากับชี้น าสูง 
มาก  การเปลี่ยนแปลงที่ส าเร็จนั้นจะต๎องมีเงื่อนไข  ได๎แกํ  THEORY คือ ให๎ทุกคนได๎เรียนรู๎ทฤษฎีเดียวกัน
เพ่ือจะได๎พูดภาษาเดียวกันและเข๎าใจตรงกัน ทุกหนํวยงานจะต๎องสนับสนุนให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยําง
เป็นรูปธรรมและได๎ผล ด๎วยการให๎พนักงานมีสํวนรํวมในการก าหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงนั้น  ด๎วย
ความเชื่อที่วําไมํมีใครรู๎จักองค์กรดีเทํากับพนักงาน และไมํมีใครรักองค์กรมากกวําพนักงาน ดังนั้นพนักงาน
เทํานั้นจะเป็นผู๎รํวมกันก าหนดยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนแปลงได๎  อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่สุด88 

กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change Process) 
การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกอบด๎วย 3 ขั้นตอนใหญํๆ โดย Kurt Lewin  ดังนี้ 
1. Unfreezing ขั้นนี้แตํละบุคคลมีพฤติกรรมตรึงเครียด และไมํพอใจสภาพการท างานแบบเกํา

และเริ่มค๎นหา ทางเลือกใหมํ 
2. Change ในขั้นนี้พฤติกรรมใหมํจะถูกพัฒนาขึ้นมา และเปลี่ยนแปลงผํานกระบวนการวางแผน

เพ่ือแก๎ปัญหา 
ความตึงเครียดและความไมํพอใจที่เกิดขึ้นในขั้นที่ 1 การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการกลั่นกรอง

ความคิดและการคัดเลือกความคิดโดยผําน กระบวนการตัดสินใจที่มีเหตุผล 
3. Refreezing ในขั้นนี้จะมีการก าหนดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวําเดิม89 
ผู๎ท าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ใช๎หลักการทั้ง 3  ขั้นตอนนี้มาประยุกต์สร๎างเป็นแนวทาง

กระท าการเปลี่ยนแปลง (Manage Change) ให๎เกิดขึ้นกับบุคคล (Change Targets) ในองค์กรซึ่งแบํงได๎
เป็น 8 ขัน้ตอน 

8 ขั้นตอน ในการสร๎างความเปลี่ยนแปลง (The Eight –Stage Process of Creating Major 
Change) 
      1.ชี้ให๎เห็นภัย ความคุกคามเรํงดํวน (Establishing a sense of urgency)ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกที่รวดเร็ว และรุนแรง สํงผลตํอความเป็นอยูํของผู๎ไมํยอมปรับตัวไปตาม
กระแสของการเปลี่ยนแปลงอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ หากเราต๎องการให๎เขาเหลํานั้นเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต๎องชี้
ให๎เขาเห็นภัยและตระหนักถึงสิ่งที่จะมีผลตํอเขาในที่สุด บุคคลที่ไมํเคยตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลง

                                                           
88 Change  Management.  เข๎าถึงข๎อมูลเมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2558  เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก 

http://www.hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/data/australia/CM.pdf. 
89 Kurt Lewin  เข๎าถึงข๎อมูลเมื่อวันที่  30 พฤษภาคม 2558  เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก 

http://www.gotoknow.org/posts/485333 
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ยํอมหลงคิดวําตนยังมั่นคงอยูํ รอวันที่ถูกกระแสการเปลี่ยนแปลงซัดลอยไปอยํางไร๎อนาคต และยากที่จะ
กลับตนได๎ทันการ 

แนวทางปฏิบัติ 
 ค๎นหา และ มองความจริงของเรื่องที่เรายกมาเป็นประเด็น เชํน การตลาดที่เปลี่ยนไป ต๎นทุนที่สูง 

คูํแขํงขันที่มาใหมํ จุดอํอนที่ เราเป็นอยูํ  ปัจจัยที่ท าให๎อยูํรอด หรือไปให๎ถึงเปูาหมายที่วางไว๎  
     วิเคราะห์ อภิปรายถึงภาวะที่อาจกํอเกิดวิกฤติ (Crisis) ที่เป็นไปได๎ ที่จะสํงผลกระทบกับเราใน
ปัจจุบัน และอนาคต 

2. สร๎างทีมรวมพลังเข๎าแก๎ปัญหา (Creating the guiding coalition) ในโลกยุคใหมํ จาก
ความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของการติดตํอสื่อสาร( Information Technology) กํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ธุรกิจ ของโลกอยํางรวดเร็วและรุนแรงและซับซ๎อนเกิดเป็นกระแสโลกาภิวัตน์  
(Globalization) ขึ้น ท าให๎ความส าเร็จใดๆก็ตาม ไมํอาจสร๎างขึ้นด๎วยบุคคลเดียวได๎ การรํวมมือการท างาน
เป็นทีม (Team Building)  หรือการรวมพลังกันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการจัดการที่มุํงผลส าเร็จ ในโลกยุคนี้ 
      แนวทางปฏิบัติ 

รวบรวมกลุํมที่มีความคิดเข๎าใจและมีความต๎องการแบบเดียวกันให๎มากเพียงพอที่จะผลักดันให๎เกิด
การ เปลี่ยนแปลงได๎ 

.แบํงบทบาทหน๎าที่กลุํมท างานรํวมกันเป็นทีม 
3. สร๎างสานวิสัยทัศน์และวางกลยุทธ์รํวมกัน (Developing a vision and strategy) เมื่อ

สามารถสร๎างทีม หรือ รวมกลุํมที่มีความรู๎ ตระหนัก และเข๎าใจในแนวทางรํวมกันแล๎ว  จ าเป็นต๎อง
สร๎าง ประสานวิสัยทัศน์ (Vision)และ ความมุํงมั่น (Commitment) รํวมกันจากนั้นต๎องวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategy) และ ปฏิบัติการ (Action) ในทิศทางเปูาหมายที่ต๎องการ 

แนวทางปฏิบัติ 
จัดการประชุม พบปะ เพ่ือรํวมก าหนดความต๎องการที่เป็นแนวทาง เปูาหมาย รํวมกัน  
ก าหนดแผนกลยุทธ์ และปฏิบัติการ เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการให๎ไปสูํเปูาหมาย 

4. สื่อสารแนวทางเปลี่ยนแปลง (Communication the change vision) การสื่อ
สานให๎กลุํมรับรู๎ในแนวทางการเปลี่ยนแปลงใดๆอยํางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง     ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท า
ให๎ความตั้งใจจองกลุํมยังเหนียวแนํน และเข๎าใจไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบัติ 
ก าหนดสื่อ ที่เหมาะสม และได๎ผลในการน ามาใช๎สื่อสารความเปลี่ยนแปลงให๎ทั่วถึงในกลุํมรวมไป

ถึง กระบวนการพบปะ พูดคุย ติดตามงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในระหวํางกลุํม ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการย้ า
ความเข๎าใจและความรํวมมือที่มั่นคง  

5. กระจายงาน รํวมฟันฝุาอุปสรรค (Empowering broad-based action)การ
ท างานเป็นกลุํมจ าเป็นต๎องแบํงความรับผิดชอบ โดยการก าหนดบทบาทหน๎าที่ (Job Responsibility) และ
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อ านาจ (Authority) ของแตํละคนให๎ชัดเจน เพ่ือการท างานที่ไมํสับสน และสามารถจัดการได๎ในมุมกว๎าง
กวําท าด๎วยคนๆเดียวการกระจายอ านาจอาจเป็นดาบสองคมได๎  หากผู๎น าไมํศึกษา และประเมิน
ความสามารถของผู๎ที่ได๎รับมอบอ านาจอยํางรอบคอบ และเหมาะสมกับสถานการณ ์

แนวทางปฏิบัติ 
ก าจัดอุปสรรคที่เป็นตัวขวางกั้นความเปลี่ยนแปลง เชํน ความไมํรู๎ ปัจจัยที่จะมาเบี่ยงเบนความ

ตั้งใจ ของกลุํม ความไมํพร๎อมในด๎านตํางๆ 
เปลี่ยนแปลงระบบใดๆที่จะมีผลท าให๎ความต๎องการเปลี่ยนแปลง ชะงักลง 
ชี้ให๎กลุํมเห็นความเสี่ยงจาก ความคิด กิจกรรม การปฏิบัติใดๆท่ีไมํเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ 

6.  สร๎างเปูาหมายที่ใกล๎ ให๎ถึงกํอน (Generating short term win)“สร๎างเปูาหมาย
ให๎ยาวไกล แบํงเปูาหมายให๎เป็นสํวนๆ สร๎างความส าเร็จเป็นชํวงๆ รับรู๎ให๎ได๎ถึงความภูมิใจแล๎วก๎าวตํอไป
อยํางไมํหยุด จนที่สุดคือความส าเร็จ” การสร๎างเปูาหมาย หากยาวไกลเกินไป ใช๎เวลานานเกินไป เห็นผลได๎
ยาก จะมีผลท าให๎ทีมหมดก าลังใจได๎โดยงํายในที่สุดจ าเป็นอยํางยิ่งที่ผู๎น าการเปลี่ยนแปลงต๎องสร๎าง 
เปูาหมายที่ทีมสามารถไปถึงได๎โดย แบํงเปูาหมายออกเป็น ชํวงๆ และตํอเนื่องไปจนถึงเปูาหมาย  สุดท๎ายที่
ต๎องการ เพ่ือกระตุ๎นความภูมิใจในความส าเร็จที่ดูเหมือนสามารถบรรลุได๎ไมํยากและเห็นผลได๎และพร๎อมที่
จะเดินตํอไป 
    แนวทางปฏิบัติ 

วางแผนสร๎างเปูาหมายความส าเร็จที่ทีมสามารถท าได๎ 
สร๎างความส าเร็จนั้นให๎ส าเร็จ 
ให๎รางวัล ค าชมเชย กับทีมในความส าเร็จนั้น 

7. ส าเร็จแล๎วจึงเพ่ิมอีกให๎มากขึ้น (Consolidating gains and producing more 
change) 
     แนวทางปฏิบัติ 
  เมื่อความส าเร็จขั้นต๎นที่บรรลุได๎แล๎ว ให๎กระตุ๎นทีมส าหรับการเปลี่ยนแปลง ไดๆที่ไมํสอดคล๎องกับ
ความต๎องการตํอไปขณะเดียวกันก็ใช๎วิธีการสํงเสริม และสร๎างแนวรํวมให๎มากข้ึน 

เริ่มให๎ก าลังใจ กระตุ๎นโดยกระบวนการใหมํส าหรับเปูาหมายตํอไป 
8. ที่ได๎มายึดมั่นไว๎ให๎ในวัฒนธรรม (Anchoring new approaches in culture) 

เมื่อกลุํมบรรลุความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลมาจากความรํวมแรงรํวมใจกันแล๎ว  จ าเป็นอยํางยิ่งที่
กลุํมควรให๎ความส าคัญกับความรู๎สึกที่ดีๆที่ผํานมา เพ่ือให๎เกิดเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของ
กลุํม จนเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือการมุํงมั่นตํอไป 

แนวทางปฏิบัติ 
ประกาศให๎ความส าคัญกับการสร๎างผลงานที่ดี โดยยึดมั่นในแนวทาง ที่มีผลตํอลูกค๎า และ 

พฤติกรรมในการสร๎างผลิตภาพให๎ความส าคัญในการสร๎างภาวะผู๎น า และการบริหารที่ได๎ผลส าเร็จ  
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การบริหารจัดการความเสี่ยง  (Risk Management) 
ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได๎ (Possible Event) และเป็นเหตุการณ์ที่ไมํพึง

ประสงค์ให๎เกิด (Underiable Event) เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่กํอให๎เกิดความเสียหาย (Loss) ขึ้นกับ
โครงการ   ดังนั้นเหตุการณ์ที่ไมํมีโอกาสเกิด หรือเกิดแตํไมํกํอความเสียหายไมํถือเป็นความเสี่ยง    
ความเห็นของนักวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจัดการความเสี่ยงยังแตกตํางกันไปอีก นักวิจัยบางกลุํม
พิจารณาวําความเสี่ยงที่เกิดกับทุกโครงการ  (Normal Risk) ไมํถือวําเป็นความเสี่ยงที่ต๎องจัดการในขั้นตอน
การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงนี้ เนื่องจากกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีควรมีขั้นตอนที่จัดการกับ
ความเสี่ยงประเภทนี้อยูํแล๎ว ดังนั้นความเสี่ยงประเภทที่ต๎องจัดการคือความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกับโครงการที่
ก าลังพัฒนาเทํานั้น (Unique Risk) ที่ควรจัดการด๎วยขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง 

วิธีการค๎นหาความเสี่ยง (Risk Identification)  ความเสี่ยงจัดออกเป็นประเภทได๎ 3 ประเภทคือ 
1. ความเสี่ยงเชิงธุรกิจ (Business Risks)   เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับการน าระบบที่

พัฒนาไปใช๎งานได๎จริงในระดับปฏิบัติการ(Product Viability) 
2. ความเสี่ยงเชิงเทคนิค (Technical Risks) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับคุณภาพของ

ระบบที่พัฒนา(Product) 
3. ความเสี่ยงด๎านโครงการ (Project Risks) เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบกับแผนการ

ด าเนินงานของโครงการ (Project Plan) 
เปูาประสงค์ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

1. เข๎าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
2. เข๎าใจและระบุ/จ าแนกความเสี่ยงในสํวนราชการได๎  
3. เข๎าใจและประเมินความเสี่ยงในสํวนราชการได๎  
4. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของสํวนราชการได๎  

ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร  
1. ความไมํแนํนอนวําผลลัพธ์จะเกิดข้ึนตามที่ตั้งเปูาหมายไว๎หรือไมํ  
2. การกระท าหรือเหตุการณ์ที่อาจจะมีผลบั่นทอนความสามารถขององค์กรที่จะบรรลุ 

เปูาประสงค์ท่ีตั้งไว๎  
3. การกระท าหรือเหตุการณ์ซึ่งอาจเป็นได๎ทั้งโอกาส หรือสิ่งคุกคาม  
4. แนวโน๎มหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเหตุการณ์อุบัติขึ้นจริง  

ความหมายของการบริหารความเสี่ยง 
1. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพ่ือการคาดการณ์และลด

ผลเสียของความไมํแนํนอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้เพ่ือให๎องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได๎โดยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กลวิธีที่เป็นเหตุเป็นผลที่น ามาใช๎ในการบํงชี้ วิเคราะห์ 
ประเมิน จัดการติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินงานของ
องค์กรเพื่อชํวยให๎องค์กรลดความเสี่ยงให๎เหลือน๎อยที่สุด 

3. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การท านายอนาคตอยํางมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทาง
ลดหรือปูองกันความเสียหายในการท างานของโครงการแตํละขั้นตอนไว๎กํอนลํวงหน๎า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที ่ 8  บทบาทของรัฐในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ท าไมต้องบริหารความเสี่ยง 

เพ่ือให๎ผลการด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามเปูาหมายภายในเวลาที่ก าหนด เพราะความเสี่ยงเป็น
ปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งที่อาจสํงผลให๎การด าเนินงานขององค์กร ผิดพลาดล๎มเหลวและให๎ผลทางลบ ทั้งใน
ด๎านชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความมั่นคงตํอเนื่อง ดังนั้นผู๎เขียนอยากจะเน๎นวํา การบริหารความเสี่ยงเป็น
สิ่งส าคัญจะละเลยไมํได๎ ควรตระหนักและเตรียมพร๎อมให๎ดี กันไว๎ดีกวําแก๎แยํแล๎วแก๎ไมํทัน โดยเฉพาะใน
องค์กรบางประเภทการบริหารความเสี่ยงถ๎าจะให๎สัมฤทธิ์ผลนั้น จะต๎องมีกระบวนการขั้นตอนที่สามารถ
แสดงผล ทันที และติดตามผลได๎ตํอเนื่อง ตลอดเวลา (Ongoing Monitoring) ท าให๎สามารถจัดการกับ
ความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมข้ึนได๎ทันกาล ไมํใชํเป็นติดตามผลตามชํวงเวลาและผู๎บริหารระดับสูงนั้น
ต๎องเป็นประธาน โดยให๎ความใสํใจในการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงไมํเชํนนั้นงานในสํวน
ปฏิบัติการระดับอื่นๆ จะไมํมีประสิทธิภาพเลยหลักการบริหารความเสี่ยงมีหลากหลายทฤษฎีและแหลํงที่มา 
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มีชื่อและความหมายแตกตํางกันบ๎างในรายละเอียด แตํโดยทั่วไปจะมีข้ันตอนหลักๆ เหมือนกัน คือ การระบุ
หรือก าหนดวําอะไรคือความเสี่ยง (Risk Identification)จากนั้นมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงนั้น 
(Risk Analysis,Risk Evaluation, Risk Assessment) แล๎วมาถึงวําจะจัดการหรือควบคุมกับความเสี่ยงนั้น
อยํางไร (Risk Response,Risk Control) ด๎วยต๎นทุนที่สมควร หรือ เหมาะสมหรือไมํ (Risk Finance) ซึ่ง
ขั้นตอนหลักๆ ดังกลําวนี้จะท าตํอเนื่องหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปฏิบัติงานปกติ เพ่ือควบคุมไมํให๎ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปนี้กํอให๎เกิดความ
เสียหายตํอองค์กรโดยรวมข้ึนได๎ 

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  
ขั้นตอนที่ 1 การระบุและจ าแนกความเสี่ยง (Risk Identification)  
การระบุหาและจ าแนกความเสี่ยงในองค์กร  

1. ส ารวจวํามีความเสี่ยงใดที่อาจท าให๎การท างานไมํเป็นไปตามเปูาประสงค์ของสํวนราชการ 
หรือหนํวยงาน (Risks must be identified relation to strategic objectives)  

2. จ าแนกความเสี่ยงนั้น ๆ วําเกิดขึ้นในระดับใด และเป็นความเสี่ยงประเภทใด (อาจใช๎
ตาราง Matrix)  

3. จัดท า/เขียน Risk Statement ซึ่งระบุสาเหตุของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
(What, Why and How Thines can arise)  

4. การระบุหาและจ าแนกความเสี่ยงอาจใช๎  
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
6. เจ๎าภาพ/เจ๎าของความเสี่ยง ประเมินโดยใช๎ (Risk Self Assessment)  
7. การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
8. สร๎างความมั่นใจวําผู๎เกี่ยวข๎องกับการบริหารความเสี่ยง  และข๎าราชการทุกคน เข๎าใจ

ตรงกันเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ระบุ  (ไมํควรใช๎การลงคะแนนหากไมํจ าเป็น ควรใช๎การอภิปรายรับฟังความ
คิดเห็น)  

9. เก็บข๎อมูลความเสี่ยงอยํางเป็นระบบเพ่ืองํายแกํการทบทวน  และการจัดท า Risk 
Registers and Risk Profile  
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แผนภูมิภาพที่  9  ล าดับชั้นของความเสี่ยง 

 
ขั้นตอนที่ 2  การประเมินความเสี่ยง  
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment/Evaluation)  
 

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ผลผลิต 

1. เลือกความเสี่ยงที่ระบุในขั้นตอนการระบุและจ าแนก
ความเสี่ยง มาอภิปรายเพ่ือหาสาเหตุ ผลกระทบ การ
ควบคุมในปัจจุบัน และประสิทธิผลของการควบคุมนั้น  

มีรูปแบบข๎อมูลความเสี่ยงเบื้องต๎นของสํวนราชการ 
(Risk Register2Profile)  

2. ด าเนินการประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ทั้ง
ผลกระทบ (Impact) และโอกาส (Likelihood) ที่ความ
เสี่ยงจะเกิด  

มีแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) ที่แสดง “ความเสี่ยง
ซึ่งวิกฤต”ิ  

3. จัดล าดับความเสี่ยง (Risk Prioritisation) โดยน าผล
การวิเคราะห์ในขั้นที่ 2 มาวิเคราะห์รํวมกับ
ความสามารถ/โอกาสในการปรับปรุงความเสี่ยงและ
กรอบเวลาด าเนินการ  

ได๎รายการของความเสี่ยงที่จะน าไปจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management/Response Plan)  

 

 
ระดับ ยุทธศาสตร ์
(Strategic Risk) 

ระดับกิจกรรมและงานปฏิบัต ิ
(Operational Risk) 

ระดับแผนงาน/โครงการ 
(Programme Risk) 
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การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง (Risk Prioritisation)  
ล าดับความส าคัญของความเสี่ยงในสํวนราชการ  

1. การประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน  
2. โอกาสและความสามารถท่ีจะปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  
3. ระยะเวลาที่จะสามารถเริ่มลงมือปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการกับความเสี่ยง (Risk Responses)  
หลักการจัดการกับความเสี่ยง (Address Risk Responses)  

 

แผนภูมิภาพที่   10  หลักการจัดการกับความเสี่ยง 

  หลักการจัดการกับความเสี่ยง (Addressing Risk Responses)  

1.การยอมรับความเสี่ยง (Tolerate)  ยอมรับให๎มีความเสี่ยงบ๎าง เพราะต๎นทุนการจัดการ
ความเสี่ยง อาจไมํคุ๎มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น  

2.การจัดการควบคุมความเสี่ยง (Treat and 
Control)  

มิใชํการขจัดความเสี่ยงให๎หมดไป (Obviate) แตํ
ควบคุม (Contain) ทั้งโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงให๎อยูํในระดับที่รับได๎  

3. การแบํง/ผํองถํายความเสี่ยง (Share/Transfer)  ผํองถํายให๎บุคคลที่สามรํวมรับความเสี่ยง เชํน การ
ประกันภัย  

4.การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงบางอยํางอาจควบคุมได๎ ด๎วยการยกเลิก

Pre-Event Control 

Post-Event Control 

Emerging Opportunity 

ลดผลกระทบของความเสี่ยง 

 

ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

แสวงหาประโยชน์จากความเสี่ยง 
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(Terminate)  เปูาหมาย โครงการ งานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง  

5.การฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง 
(Take the Opportunity)  

ความเสี่ยงบางอยํางอาจน ามาซึ่งโอกาสในการบริหาร
จัดการ  

 

การจัดการความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน  

การจัดการความเสี่ยง มีเปูาหมายเพ่ือเปลี่ยนความไมํแนํนอน (Uncertainty) ให๎เป็นผลประโยชน์ 
(Benefits) ของสํวนราชการ โดยฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้น  

มาตรการหรือการกระท าทุกอยํางของสํวนราชการในการจัดการความเสี่ยง  ถือเป็นสํวนหนึ่งของการ
ควบคุมภายใน  

 
รูปแบบของการควบคุม รายละเอียด 

Directive :  

การก าหนดให๎ท าตามหลัก กฎเกณฑ์ และ
กระบวนการที่ก าหนดไว๎ เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
มีความเสี่ยง เชํน ชุดท างานในที่อันตราย การ
ฝึกอบรมกํอนท างาน  

 

Designed to ensure that the particular 
outcome is achieved. Typically associated 
with health and safety. Wearing protective 
clothing during performance of dangerous 
tasks, or insisting on staff being trained 
before starting a project. Also includes risk 
sharing (e.g. insurance)  

Preventive:  

การควบคุมที่มุํงผลกระทบอันไมํพึงประสงค์ให๎เหลือ
น๎อยที่สุด เชํน การเซ็นเช็ค การสั่งจําย การให๎
สัมภาษณ์  

 

Designed to limit the possibility of an 
undesirable outcome being realized. The 
majority of controls fall into this category. 
Separation of duty to prevent fraud is an 
example.  
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รูปแบบของการควบคุม รายละเอียด 

Detective :  

การควบคุมที่มุํงค๎นหาวํา ผลลัพธ์ที่ไมํพึงประสงค์นั้น 
เกิดขึ้นมาได๎อยํางไร เพ่ือเป็นบทเรียนส าหรับอนาคต 
เชํน การตรวจนับสินค๎าคงคลัง การทบทวนหลังการ
น านโยบายบางอยํางไปปฏิบัติ 

 
 

 

Designed to identify occasions of undesirable 
outcomes having been realized. Their effect 
is after the event, so they are only 
appropriate where it is possible to accept 
the loss or damage incurred. Examples 
includes stock or  

asset checks, reconciliations an post-
implementation reviews that identify lessons 
learned from projects for future application 

Corrective :  

การควบคุมที่มุํงแก๎ไขผลลัพธ์ที่ไมํพึงประสงค์ หรือ 
บรรเทาผลกระทบให๎ทุเลาลง เชํน การเขียนเงื่อนไข
ในสัญญาให๎มีการชดใช๎ หากมีการจํายเงินเกิน หรือ
การประกันภัย 

 

 

Designed to correct undesirable outcomes 
that have been realized. They provide a 
route of recourse to achieve some recovery 
against loss or damage. An example of this 
would be design of contract terms to allow 
recovery of ………….. Insurance can be 
regarded ………………….. 
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ขั้นตอนที่ 4  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)  
องค์ประกอบของแผนบริหารความเสี่ยง  
องค์ประกอบ  รายละเอียด  

1. ชื่อความเสี่ยง  เขียนอธิบายสั้น ๆ วําประเด็นความเสี่ยง
คืออะไร  

2. ล าดับความเสี่ยงเพื่อการปฏิบัติ  ระบุล าดับคะแนน อาจใช๎สีไฟจราจร  

3. คะแนนล าดับความส าคัญ  ระบุคะแนนผลกระทบโอกาส การ
ควบคุม  

การปรับปรุง และระยะเวลา  

4. ประเภทของความเสี่ยง  ระบุวําเป็นความเสี่ยงประเภทใด  

5. พ้ืนฐานของความเสี่ยง  ร ะ บุ ส า เ ห ตุ แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ตํ อ
เปูาประสงค์ใด  

6. การควบคุมความเสี่ยงในปัจจุบัน  ระบุแนวทางด าเนินการในปัจจุบัน  

7. แผนปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง  ระบุแนวทางด าเนินงาน เปูาหมาย เวลา 
แผนส ารอง เจ๎าภาพผู๎รับผิดชอบ ผู๎มีสํวน
ได๎เสีย  

8. ตัวชี้วัดความคืนหน๎าและความส าเร็จ  ระบุวําถ๎าท าตามตัวชี้วัดแล๎ว ความเสี่ยง
ลดลงหรือไม ํ 

10. แนวทางการตรวจสอบและรายงาน  ระบุความคืบหน๎าในการด าเนินการ 
(ร๎อยละ)  
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ขั้นตอนที่ 5 การรายงานและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Review, 
Report & Presentation)  

Reviewing and Reporting Risks  
1. เพ่ือติดตามวํารูปแบบของความเสี่ยง (Risk Profile) เปลี่ยนแปลงหรือไมํ  
2. เพ่ือให๎มั่นใจวําการบริหารความเสี่ยงนั้นได๎ผลจริง หากพบปัญหาก็จะได๎หามาตรการใหมํ/ใช๎

มาตรการส ารองเพ่ือจัดการกับความเสี่ยงหากจ าเป็น  
3. เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช๎ในการทบทวน : แนวทางของกระทรวงการคลังอังกฤษ  
4. Risk Self Assessment (RSA)  
5. Stewardship Reporting : ผู๎บริหารแตํละระดับรายงานการบริหารความเสี่ยงของตนใน

สถานการณ์ตําง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ขึ้นไปยังหนํวยเหนือ (Upward Reporting)  
6. Risk Management Assessment Framework : Statement on Internet Control ซึ่ง

เป็น Public Statement เกี่ยวกับการทบทวนระบบการควบคุมภายใน  
การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของใคร  
1. ทุกคนเกี่ยวข๎องกับการบริหารความเสี่ยงในฐานะที่เป็นผู๎ระบุวํามีความเสี่ยงอะไรบ๎าง ใน

หนํวยงาน/โครงการหรืองานของตน  
2. ฝุายบริหารของหนํวยงาน  
3. เจ๎าของหรือเจ๎าภาพความเสี่ยง (Risk Owners)  
4. ผู๎บังคับบัญชาของหนํวยงาน  
เจ้าของ/เจ้าภาพความเสี่ยง (Risk Ownership)  
1. มีการตกลงและมอบหมายการเป็นเจ๎าภาพความเสี่ยงอยํางเป็นทางการ  
2. อาจไมํใชํคนที่รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงก็ได๎ แตํต๎องเป็นคนที่สามารถติดตามดูแลให๎มี

การบริหารความเสี่ยงอยํางมีประสิทธิภาพ  
3. ต๎องมีความชัดเจนวําใครท าหน๎าที่อะไร  
4. ใครเป็นผู๎ก าหนดนโยบายวําสํวนราชการจะรับความเสี่ยงได๎แคํไหน  
5. ใครรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในแตํละระดับ  
6. ใครรับผิดชอบแตํละกระบวนการ/ขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง  
7. ใครดูแลการน ามาตรการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ  
8. ใครดูแล กรณีท่ีเป็นความเสี่ยงรํวม (Interdependent risks)  
การก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง  
1. ก าหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง จาก  
2. ข๎อก าหนดทางกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย  
3. ระบุความคาดหวังของผู๎มีสํวนได๎เสีย  
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4. ก าหนดวิสัยทัศน์ของการบริหารความเสี่ยง (Risk Vision Statement)  
5. มีแนวทางในการระบุ ประเมิน และรายงานด๎านความเสี่ยง  
6. ก าหนดเปูาหมาย และระบุอุปสรรคของการบริหารความเสี่ยง  
7. ก าหนดแนวทางการประเมินผลความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานคุณภาพ  
8. ระบุเจ๎าภาพความเสี่ยง  
9. สื่อสารกรอบนโยบายที่ชัดเจนให๎ทั่วถึงท้ังองค์กร  
ประโยชน์ของบริหารความเสี่ยง  
1. ประโยชน์ด๎านยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Benefits)  
2. ประโยชน์ด๎านการเงิน (Financial Benefits)  
3. ประโยชน์ตํอการบริหารแผนงานโครงการ (Programme Benefits)  
4. ประโยชน์ตํอกระบวนงาน (Business Process Benefits)  
5. ประโยชน์ตํอการบริหารจัดการโดยรวม (Overall Management Benefits)90 

 
การวัดผลองค์การแบบสมดุล (Balanced  Scorecard) 
การวัดผลองค์การแบบสมดุล (Balanced  Scorecard) คือ ระบบการคบคุมทางการบริหารจัดการ

แบบองค์รวม (Comprehensive management control system)  ซึ่งประกอบด๎วย การท าให๎เกิดความ
สมดุล (Balance) ของการประเมินผลหรือการวัดผลทางด๎านการเงินด๎วยการประเมินผลหรือการวัดผล
ทางการปฏิบัติการ (Operational measure) ซึ่งเกี่ยวข๎องกับปัจจัยส าคัญที่มีผลตํอความส าเร็จของ
บริษัท91 หรือเป็นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาขอบเขตทั้ง 4 ด๎าน คือ (1) ด๎านการเงิน 
(Financial) , (2) ด๎านลูกค๎า (Customer) , (3) ด๎านกระบวนการบริหารภายใน (Internal process) , (4) 
ด๎านบุคลากร (People) / นวัตกรรม (Innovation) / การเติบโต (Growth)  ซึ่งสนับสนุนผลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท92 หรือเป็นเครื่องมือทางด๎านการบริหารจัดการที่ชํวยในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยอาศัยการ
วัดผลหรือประเมินผล (Measurement) ซึ่งจะชํวยท าให๎องค์การเกิดความสอดคล๎องเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และม๎ุงเน๎นในสิ่งที่มีความส าคัญตํอความส าเร็จขององค์การ (Alignment and focused) 93 

                                                           
90 Risk  Management. เข๎าถึงข๎อมูลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  2558  เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก  

http://www.cdd.go.th/plan/web1/file/risk/powerpoint/080620133716_Risk_Management_1.ppt 

91 Daft , Richard L. , Management. , 3rd ed. (Florida : The Dryden Press , 1993.) ,300 
92 Robbins , Stephen P. and Mary Coulter Management. 7th ed. (New Jersey : 

Prentice Hall International 2002) , Inc., p.565 
93 พสุ เดชรินทร์ ,  เส้นทางจากกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key  

Performance Indicator. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.,2545). 

http://www.cdd.go.th/plan/web1/file/risk/powerpoint/080620133716_Risk_Management_1.ppt
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 จากค านิยามจะเห็นวํา Balance Scorecard  ไมํได๎เป็นเพียงแคํเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
อง๕การเทํานั้น แตํเป็นมากกวําเครื่องมือที่ใช๎ในการวัดและประเมินผล การน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช๎กับ
องค์การตํางๆอาจมีวัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่แตกตํางกัน องค์การบางแหํงใช๎ Balance Scorecard 
เป็นเครื่องมือในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ดังนั้นการจะน า Balance Scorecard  ไปใช๎เป็นเครื่องมือใน
รูปแบบใดขึ้นอยูํกับผู๎บริหารขององค์การเป็นหลัก 
 แนวคิดพ้ืนฐานของ Balance Scorecard  ในปัจจุบันนี้การประเมินผลองค์การไมํสามารถใช๎
ตัวชี้วัดทางด๎านการเงินได๎เพียงอยํางเดียว ผู๎บริหารต๎องพิจารณามุมมองด๎านอ่ืนๆประกอบด๎วย ซึ่งเป็นนี้ถือ
วําเป็นที่มาของ Balance Scorecard  ที่ Robert S. Kaplan ศาตราจารย์ด๎านบริหารธุรกิจประจ า
มหาวิทยาลัย Harvard และ Dr.David Norton ที่ปรึกษาด๎านการจัดการได๎เริ่มพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1992  
เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการประเมินผลองค์การ จะเห็นได๎วํา Balance Scorecard ประกอบด๎วยมุมมอง     
4  ด๎าน  ได๎แกํ  (1) มุมมองด๎านการเงิน (Financial  perspective) , (2) มุมมองด๎านลูกค๎า (Customer  
perspective) , (3) มุมมองด๎านกระบวนการธุรกิจภายใน (Internal business process perspective) , 
(4) มุมมองด๎านการเรียนรู๎และการเติบโต (Learning and Growth perspective)  
 โดยภายใต๎แตํละมุมมองจะประกอบด๎วย 

1. วัตถุประสงค์ (Objective) ที่ส าคัญของแตํละมุมมอง โดยที่วัตถุประสงค์ตามแนวคิดของ 
Balance Scorecard   คือ  สิ่งที่องค์การมุํงหวังหรือต๎องการที่จะบรรลุในด๎านตํางๆ เขํน 

1.1 วัตถุประสงค์ที่ส าคัญภายใต๎มุมมองด๎านการเงิน ได๎แกํ การเพ่ิมขึ้นของรายได๎ 
การลดลงของต๎นทุน เป็นต๎น 

1.2 วัตถุประสงค์ที่ส าคัญภายใต๎มุมมองด๎านลูกค๎า ได๎แกํ สํวนแบํงการตลาดที่เพ่ิมขึ้น 
การรักษาลูกค๎า การสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า เป็นต๎น 

1.3 วัตถุประสงค์ที่ส าคัญภายใต๎มุมมองด๎านกระบวนการธุรกิจภายใน ได๎แกํ การ
ด าเนินงานที่รวดเร็วขึ้น กระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นต๎น 

1.4 วัตถุประสงค์ที่ส าคัญภายใต๎มุมมองด๎านการเรียนรู๎และการเติบโต ได๎แกํ การ
รักษาพนักงานที่มีคุณภาพ การเพ่ิมทักษะของพนักงาน การมีโครงสร๎างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

2. การวัดผล (Measures หรือ Key Performance Indicator : KPIs) ได๎แกํ ตัวชี้วัดของ
วัตถุประสงค์ในแตํละด๎าน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะบอกได๎วําองค์การบรรลุวัตถุประสงค์ในแตํละด๎านหรือไมํ 
เชํน 

2.1 วัตถุประสงค์ในการเพ่ิมขึ้นของรายได๎ของมุมมองด๎านการเงิน ตัวชี้วัดที่นิยมใช๎ 
ได๎แกํ รายได๎ที่เพ่ิมข้ึนเทียบกับปีที่ผํานมา 

2.2 วัตถุประสงค์ในการรักษาลูกค๎าของมุมมองด๎านลูกค๎า  ตัวชี้วัดที่นิยมใช๎ ได๎แกํ 
จ านวนลูกค๎าทั้งหมดจ านวนลูกค๎าที่หายไป (Defection)  ดัชนีวัดความจงรักภักดีของลูกค๎า (Customer 
loyalty index) 
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2.3 วัตถุประสงค์ในการผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพของมุมมองด๎านกระบวนการภายใน 
ตัวชี้วัดที่นิยมได๎แกํ จ านวนของเสียที่เกิดข้ึนจากการผลิต หรือ ร๎อยละของสินค๎าที่ผํานการตรวจคุณภาพ 

2.4 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะพนักงานของมุมมองด๎านการเรียนรู๎และการ
เติบโต ตัวชี้วัดที่นิยมใช๎  ได๎แกํ ระดับความสามารถของพนักงานที่เพ่ิมขึ้น (Competencies  level) 

3. เปูาหมาย (Target)  ได๎แกํ เปูาหมายหรือตัวเลขที่องค์การต๎องการจะบรรลุของตัวชี้วัดแตํ
ละประการ เชํน 

3.1   เปูาหมายของการเพิ่มขึ้นของรายได๎ เทํากับร๎อยละ 30 ตํอปี 
3.2 เปูาหมายของจ านวนลูกค๎าเกําที่ลดลง ต๎องไมํเกินร๎อยละ 7 ตํอปี 
3.3 เปูาหมายของจ านวนของเสียที่เกิดขึ้นจากระบวนการผลิต ต๎องไมํเกินร๎อยละ 4

ตํอปี 
3.4 เปูาหมายของจ านวนวันในการฝึกอบรมเทํากับ 15 วัน ตํอคนตํอปี 

4.  การริเริ่ม (Initiatives) ได๎แกํ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่องค์การจะจัดท าเพ่ือชํวย
ให๎บรรลุเหมาย โดยในขั้นนี้ยังไมใชํแผนปฏิบัติการที่จะท า เป็นเพียงแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเบื้องต๎น
ที่ต๎องท าเพ่ือบรรลุเปูาหมายที่ต๎องการ เชํน สิ่งที่จะท าเพ่ือให๎ลูกค๎าอยํางน๎อยร๎อยละ 70 มีความพึงพอใจ 
ตัวอยํางเชํน การเพิ่มชํองในการให๎บริหารให๎มากข้ึน 
 จะเห็นวํานอกจากมุมมองทั้ง 4 ด๎านแล๎ว ยังประกอบด๎วย วิสัยทัศน์ (Vision) และกลยุทธ์ 
(Strategy) ที่เป็นจุดศูนย์กลางของมุมมองทั้ง 4 ด๎าน แสดงให๎เห็นวําในการจัดท า Balanced scorecard 
วัตถุประสงค์ภายใต๎มุมมองแตํละมุมมองจะต๎องสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การ ในทาง
ปฏิบัติมักจะมีสิ่งที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นมาอีก ได๎แกํ ข๎อมูลพ้ืนฐานในปัจจุบัน (Baseline data) ซึ่งแสดงถึงข๎อมูล
ในปัจจุบันของตัวชี้วัดแตํละตัวที่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข๎อมูลปัจจุบัน เปูาหมาย และ
แผนงานโครงการ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่  4  ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยตํางๆในแตํละมุมมอง (ปรับปรุงจาก พสุ เดชะรินทร์ 2545:23) 
วัตถุประสงค์ 
(Objectives) 

ตัวชี้วัด 
(Measures or KPI) 

ข๎อมูลปัจจุบัน 
(Baseline 

data) 

เปูาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

(Initiatives) 
มุมมองด้านการเงิน 
รายได๎ที่เพ่ิมข้ึน 
(Revenue increase) 

 
รายได๎ที่เพ่ิมขึ้นเทียบ
กับปีที่ผํานมา 

 
8% 

 
12% 

 
ขยายตั ว เ ข๎ า สูํ ต ล าด
ตํางประเทศ 

มุมมองด้านลูกค้า 
การรักษาลูกค๎า  
(Customer retention) 
 

 
จ า น ว น ลู ก ค๎ า ที่
หายไป 

 
10% 

 
5% 

 
จัดระบบสมาชิกลูกค๎า 

มุมมองด้านกระบวนการ
ธุรกิจภายใน 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ที่ มี
คุ ณ ภ า พ  ( Quality 
production process) 

 
 
อัตราของ เสี ยจาก
ก า ร ผ ลิ ต  ( Waste 
rate) 

 
 

8% 

 
 

5% 

 
 
จั ด ท า ร ะ บ บ  TQM 
ภายในโรงงาน 

มุมมองด้านการเรียนรู้และ
การเติบโต 
ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ข อ ง
พ นั ก ง า น  ( Increase 
employee skills) 

 
 
จ า น ว น วั น ใ น ก า ร
อบรมตํอคนตํอปี 

 
 

5 วัน 

 
 

15 วัน 

 
 
จั ด ท า แ ผ น อ บ ร ม
พนักงานอยํางตํอเนื่อง 

 
 

การเทียบรอย (Benchmarking) 
การเทียบรอย (Benchmarking) คือ การค๎นหาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระหวํางการแขํงขัน

(Competitors) หรือไมํใชํคูํแขํงขัน (Noncompetitors) ซึ่งจะน าไปสูํผลการปฏิบัติงานที่เหนือกวํา94 
(Robbins and Coulter 2002:565) หรือเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดส าหรับการสร๎างผลก าไรและการรักษาความ
ได๎เปรียบในเชิงการแขํงขัน เพราะเป็นวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดในการปรับปรุงอยํางตํอเนื่องขององค์การ 
และเปูาหมายที่ตํอเนื่องก็เป็นมาตรฐานในการวัดความตํอเนื่องขององค์การในการวัดผลการปฏิบัติงานได๎

                                                           
94 Robbins , Stephen P. and Mary Coulter. , Management. 7th ed. (New Jerey : 

Prentice Hall International , Inc., 2002) , 565. 
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ดีกวําคูํแขํงขัน หรือเป็นกระบวนการที่ตํอเนื่องของการเปรียบเทียบการวางแผนและการน าไปปฏิบัติ95 
(Harrington 1996:15) หรือเป็นเทคนิคซึ่งใช๎เปรียบเทียบกับองค์การภายนอกตํางๆ ที่มีผลการด าเนินงาน
ที่ดีกวําและก าหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและดีเลิศในอนาคต96  

มีผู๎ ให๎นิยามค าวํา Benchmarking มากมาย ซึ่ งรวมความทั้งหมดสามารถสรุปได๎วํา 
Benchmarking คือ วิธีในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริหาร และวิธีการปฏิบัติกับองค์การที่
สามารถท าได๎ดีกวํา เพ่ือน าผลของการเปรียบเทียบมาใช๎ในการปรับปรุงองค์การของตนเอง เพ่ือมุํงสูํความ
เป็นเลิศในธุรกิจ97  

ประเภทของ  Benchmarking  การท า Benchmarking  มีข๎อแตกตํางกันหลายลักษณะ ผู๎บริหาร
จึงควรเป็นผู๎ตัดสินใจวําจะใช๎ Benchmarking ประเภทใด ไมํมี  Benchmarking  ประเภทใดที่ดีที่สุด แตํ
ละประเภทจะมีความเหมาะสมกับองค์การที่แตกตํางกัน โดยขึ้นอยูํสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก
องค์การที่ส าคัญ ในที่นี้จะแบํงประเภทของ Benchmarking ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. แบํงตามวัตถุประสงค์ของการท า Benchmarking คือ การแบํงโดยค านึงถึงลักษณะการ
ท า แบํงตาม 
วัตถุประสงค์ของการท า Benchmarking วําต๎องการที่จะเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืนหรือหนํวยงานอ่ืนใน
เรื่องอะไร เชํน เปรียบเทียบกระบวนการท างานหรือเปรียบเทียบกลยุทธ์ขององค์การ เป็นต๎น ดังนั้นการ
แบํงตามวัตถุประสงค์จึงแบํงตามหัวข๎อที่มีความต๎องการท า Benchmarking  ด๎วย ซึ่งสามารถแบํงได๎ดังนี้ 
  1.1 Performance Benchmarking หรือ Result Benchmarking คือ การท า 
Benchmarking โดยเปรียบเทียบเฉพาะผลของการปฏิบัติงานหรือตัวชี้วัดระหวําเราและคํูเปรียบเทียบ เพ่ือ
ดูผลการปฏิบัติงานของกระบวนการตํางๆ วําเป็นอยํางไร เชํน การเปรียบเทียบสํวนแบํงการตลาด ผลก าไร 
ยอดขาย เป็นต๎น การท า Performance  Benchmarking เหมาะส าหรับท า Benchmarking ใหมํๆ 
เพราะท าให๎ทราบวําองค์การของเราดีหรือด๎อยกวําองค์การที่เราไปเปรียบเทียบด๎วยมากน๎อยเพียงใด 

 1.2 Process Benchmarking เป็นการท า Benchmarking ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด 
โดยเป็นการเปรียบเทียบกระบวนการท างานหรือวิธีการปฏิบัติที่ดีจากองค์การอ่ืนเพ่ือน ามาปรับปรุง
องค์การของตนเอง การท า Process Benchmarking จึงเป็นที่มาของการค๎นหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด 

1.3 Product Benchmarking หรือ Customer satisfaction Benchmarking คือ
การเปรียบเทียบความพึงพอใจลองลูกค๎าวําลูกค๎ามีความพึงพอใจสูงสุดในรูปแบบลักษณะใดของสินค๎า เชํน 

                                                           
95 Harrington , H. Jame S. Harrington. High Performance Benchmarking – 20 Step 

to Success. (New York : McGraw – Hill , Inc., 1996) ,15. 
96 Schermerhorn , John R. Jr. Management , 5th ed. (USA : John Wiley & Sons , Inc., 

1990) ,146. 
97 บุญดี  บุญญากิจ และ กมลวรรณ  ศิริพานิช ,  Benchmarking ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทาง

ธุรกิจ  (กรุงเทพฯ : บริษัท อินโนกราฟฟิกส์ จ ากัด. , 2545). 
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ตัวสินค๎า รูปแบบการให๎บริหาร การออกแบบผลิตภัณฑ์  จากนั้นน าผลสรุปของความพึงพอใจของลูกคาใน
ลักษณะตํางๆ มาเปรียบเทียบระหวํางผลิตภัณฑ์หรือบริหารขององค์การเรากับองค์การอ่ืนวํามีความ
แตกตํางกันอยํางไร 

1.4 Strategy Benchmarking คือการท า ระดับสูงโดยอาศัยผู๎เชี่ยวชาญเข๎ามาชํวย
โดยการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ระหวํางองค์การของเราที่ประสบความส าเร็จด๎านการวางกลยุทธ์ 

2. แบํงตามที่ผู๎เราต๎องการเปรียบเทียบด๎วย  คือ  การแบํงโดยค านึงถึงกลุํมที่เป็นคูํ
เปรียบเทียบขององค์การเรา  กลุํมที่เป็นคูํเปรียบเทียบขององค์การเราเป็นบริษัทอยูํในเครือเดียวกันกับ
บริษัทที่เป็นคํูแขํงหรือบริษัทท่ีอยูํตํางธุรกิจออกไป ซึ่งสามารถแบํงได๎ดังนี้ 

1.1 Internal  Benchmarking  คือ การท า Benchmarking  โดยเปรียบเทียบ
ความสามารถในการปฏิบัติงานกับผู๎ที่อยูํในองค์การเดียวกัน หรือกลุํมบริษัทในเครือเดียวกัน  การท า  
Benchmarking  ประเภทนี้จะหาข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบได๎ไมํยาก เพราะข๎อมูลสํวนใหญํมักเปิดเผย ไมํเป็น
ความลับ และการท าก็งําย เพราะกระบวนการท างานนั้นมีความใกล๎เคียงกันมาก ไม๎ต๎องมีการปรับข๎อมูล 

1.2 Competitive  Benchmarking  คือ การท า Benchmarking  กับผู๎ที่เป็นคูํแขํง 
(Competitor) ขององค์การโดยตรง การท า Benchmarking  แบบนี้จะเก็บข๎อมูลคํอนข๎างล าบาก เพราะ
ข๎อมูลเป็นความลับไมํคํอยเปิดเผย 

1.3 Industry  Benchmarking  คือ การท า Benchmarking  โดยเปรียบเทียบกับผู๎
ที่อยูํในอุตสาหกรรมเดียวกัน แตํไมํใชํเป็นคูํแขํงกันโดยตรง เชํน อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง บริษัทปลา
กระป๋องสามารถท า Benchmarking  กับบริษัทผลไม๎กระป๋องได๎ 

1.4 Generic  Benchmarking  หรือ  Functional  Benchmarking  คือ การท า 
Benchmarking  กับองค์การใดก็ตามที่มีความเลิศในกระบวนการนั้นๆ การท า Generic  Benchmarking  
มุํงหวังที่จะค๎นหาผู๎ที่มีความเลิศจริงๆของกระบวนการจากธุรกิจทั้งหมด 

รูปแบบและขั้นตอนการท า Benchmarking  รูปแบบในการท า Benchmarking  ได๎ถูกพัฒนาขึ้น
และน าไปใช๎กับองค์การตํางๆทั่วโลก โดยมีรูปแบบและวิธีการท า Benchmarking ทั้งหมดมากกวํา 65 
รูปแบบ  โดยแตํละรูปแบบจะมีการก าหนดขั้นตอนของการท า Benchmarking ที่แตกตํางกัน  ซึ่งขั้นตอนที่
แตกตํางกันในแตํละองค์การนั้นจะข้ึนอยูํกับจุดเน๎นของแตํละองค์การที่ให๎ความส าคัญกับขั้นตอนใดพิเศษ ก็
จะแยกยํอยเป็นขั้นตอนที่มีรายละเอียดในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ  โดยหลักการแล๎วทุกรูปแบบจะมีพ้ืนฐานที่
คล๎ายคลึงกันโดยยึดกรอบแนวคิดของวงจรเดมมิ่ง หรือ PDCA Cycle  ซึ่งได๎แกํ การวางแผน (Plan)  การ
ลงมือปฏิบัติ (Do)  การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก๎ไข (Action)    

จากการส ารวจของศูนย์เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพแหํงสหรัฐอเมริกา (APQC) ในปี ค.ศ.1996 จาก 
42 บริษัทชั้นน้ าทั่วโลก พบวํา รูปแบบและวิธีการท า Benchmarking ของ Xerox Corporation ซึ่งใช๎ 10 
ขั้นตอนและรูปแบบแบบและวิธีการ 7 ขั้นตอนเป็นรูปแบบที่มีองค์การอ่ืนนิยมน ามาใช๎มากที่สุด ส าหรับ
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รูปแบบการท า Benchmarking ของ Xerox Corporation  ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอนหลักและ 10 ขั้นตอน
ยํอยๆดังนี ้

1. ขั้นการวางแผน (Planning Stage) ประกอบด๎วย 
1.1 การก าหนดหัวข๎อการท า  Benchmarking (Identify what is to be benchmarking) 
1.2 การก าหนดผู๎ที่เราต๎องการไปเปรียบเทียบด๎วย (Identify comparative companies) 
1.3 การก าหนดวิธีการเก็บข๎อมูลและการเก็บข๎อมูล (Determine data collection method 

and collect data) 
2. ขั้นการวิเคราะห์ข๎อมูล (Analysis Stage) ประกอบด๎วย 

2.1 การวิเคราะห์หาชํวงหํางระหวํางองค์การกับองค์การที่เราจะไปเปรียบเทียบด๎วย 
(Determine current performance gap)  

2.2 การคาดคะเนหาชํวงหํางที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (Project future performance levels) 
3. ขั้นการบูรณาการ (Integration stage) ประกอบด๎วย 

3.1 การสื่อผลที่ได๎หลังจากการท า Benchmarking ให๎กับผู๎ที่เกี่ยวข๎องและการสร๎างการ
ยอมรับ (Communicate results and gain acceptance) 

3.2 การตั้งเปูาหมายการด าเนินงาน (Establish functional goals) 
4. ขั้นการปฏิบัติ (Action stage) ประกอบด๎วย 

4.1 การจัดท าแผนการด าเนินการ (Develop action plans) 
4.2 การน าแผนไปสูํการปฏิบัติ และการควบคุมก ากับดูให๎ผลเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ 

(Implement specific action and monitor progress) 
4.3 การสอบทวนผลโดยเทียบคําผู๎ที่ดีที่สุดหรือคูํเปรียบเทียบ (คูํแขํงขัน) (Recalibrate  

benchmarks)  
นอกจากรูปแบบการท า Benchmarking ของ Xerox Corporation ซึ่งมีขั้นตอนทั้งหมด 10 

ขั้นตอนแล๎ว ยังมีขั้นตอนในการท า Benchmarking ที่มีประสิทธิผลสูงสุดตํอองค์การทั้งหมด โดย
ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอนที่ส าคัญ ซ่ึงสามารถแสดงได๎ดังแผนภูมิที่    ดังนี้ 
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แผนภูมิภาพที่ 11      5  ขั้นตอนในการท า Benchmarking  (Harrington. 1998 : 94) 
 

ขั้นตอนในการท า  Benchmarking  นี้ประกอบด๎วย  20  กิจกรรมยํอย ซึ่งสามารถแสดงได๎ดังตารางที่  5 
 
ตารางที่   5    5 ขั้นตอน และ  20 กิจกรรมของการจัดท า Benchmarking  (Harrington.1998:95) 

ขั้นตอนของ Benchmarking กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 1 
ขั้นการวางแผนและการก าหนดลักษณะพิเศษของ
แผน (Planning the Benchmarking process 
and Characterization) 

1. ระบุสิ่งที่เป็นจดุเดํน 
2. มีการสนับสนุนจากผูบ๎ริหารระดับสูง 
3. การพัฒนาวิธีการวัดผล 
4. การพัฒนาแผนการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
5. การส ารวจแผนโดยผูเ๎ชี่ยวชาญที่มีต าแหนํงเหมาะสม 
6. การสร๎างลักษณะเฉพาะของ Benchmarking 

ขั้นตอนที่ 2 
ขั้นการรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูล
ภายในองค์การ (Internal data collection and 
analysis) 

7. การรวบรวมและการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎รับเผยแพรํภายใน 
8. การคัดเลือกศักยภาพภายในของ Benchmarking ภายใน
องค์การ 
9. การรวบรวมข๎อมูลวิจัยภายในองค์การ 
10. การด าเนินการสัมภาษณ์และส ารวจ 
11. การตั้งคณะกรรมการ Benchmarking ภายในองค์การ 
12. การส ารวจต าแหนํงภายในองค์การ 
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ตารางที่   5    5 ขั้นตอน และ  20 กิจกรรมของการจัดท า Benchmarking  (Harrington.1998:95) (ตํอ) 
ขั้นตอนของ Benchmarking กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 3 
ขั้นการรวบรวมข๎อมูลและการวิเคราะห์ข๎อมูล
ภายนอกองค์การ (External data collection 
and analysis) 

13. การรวบรวมข๎อมลูที่ไดร๎ับการเผยแพรภํายนอกองค์การ 
14. การรวบรวมข๎อมลูการวิจยัภายนอกองค์การ 

ขั้นตอนที่ 4 
ขั้นการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
(Improvement of the item’s performance) 

15. การจ าแนกวิธีการแก๎ไขปัญหา 
16. การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
17 .การยอมรับการจัดการระดับสูงเกี่ยวกับการแก๎ปัญหา
สถานการณ์ในอนาคต 
18. การปฏิบัติการเพื่อแก๎ปัญหาของสถานการณ์ในอนาคตและ
การวัดผลกระทบ 

ขั้นตอนที่ 5 
ขั้นการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง  
(Continuous improvement) 

19. การรักษาข๎อมูลของ Benchmarking 
20. การปรับปรุงการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องให๎เกิดผลส าเร็จ 

 
 

องค์การแห่งการเรียนรู้  (Learning organization) 
องค์การแหํงการเรียนรู๎ (Learning organization หมายถึง องค์การซึ่งมีการพัฒนาขีด

ความสามารถในการเรียนรู๎ (Learn) การปรับตัว (Adapt) การเปลี่ยนแปลง (Change) อยํางตํอเนื่อง98 
หรือมายถึง การสร๎างสรรค์ (Creates) การจัดหา (Acquires) โดยการเชื่อมโยงความรู๎เชิงรุก และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมีพ้ืนฐานของความรู๎และมุมมองใหมํๆ99  
 ผู๎บริหารในปัจจุบันนี้ก าลังเผชิญกับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็วมาก นวัตกรรม
ที่ตํอเนื่องในเรื่องของสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมโยงกั บโลกาภิวัตน์ของตลาด 
(Globalization of markets) ซึ่งท าให๎เกิดความสับสนวุํนวาย ผลที่เกิดขึ้นคือหลักการและแนวทางการ
บริหารในอดีต ไมํสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในโลกปัจจุบันได๎ องค์การที่จะประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 
21 จะต๎องสามารถที่จะเรียนรู๎และตอบสนองได๎อยํางรวดเร็ว โดยองค์การลักษณะนี้จะมีผู๎บริหารซึ่งมีภูมิ
ปัญญาทีฉลาดในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ท๎าทายตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิผลและสามารถบริหารจัดการฐาน
แหํงความรู๎ (Knowledge base) ส าหรับองค์การได๎ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ต๎องการได๎ หรือ

                                                           
98 Robbins , Stephen P. and  Mary Coulter. , Management. , 7th ed. (New Jersey : 

Prentice Hall International , Inc., 2002) , 47. 
99 Robert , Kreitner & Angelo Kinicki. , Organizational Behavior. , 5th ed. (New York : 

The Mcgraw – Hill Companies, Inc., 2001) , 676. 
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กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือองค์การลักษณะนี้จะมีความต๎องการที่จะเป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎ (Learning 
organization)  
 การเรียนรู๎ขององค์การจะเกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของสภาพแวดล๎อม มีการ
เปลี่ยนสมาชิกขององค์การโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงผู๎น า จะเกี่ยวข๎องกับโครงสร๎างขององค์การ            
3 ประการดังนี้ 

1. พ้ืนฐานด๎านความรู๎  เป็นการกลําวถึงวําธุรกิจได๎มาซึ่งความรู๎เฉพาะด๎านอยํางไรและจะ
ยกระดับความรู๎นั้นอยํางไร เพ่ือใช๎ในการควบคุมองค์การ 

2. ความสามารถเฉพาะด๎านของธุรกิจ  เป็นเทคนิคในการวําจ๎างพนักงานที่มีทักษะและ
สามารถเฉพาะด๎าน 

3. งานประจ า เป็นการใช๎ทักษะและความรู๎ในการท างานให๎มีประสิทธิภาพและมีลักษณะ
แขํงขัน ลักษณะการแขํงขันจะเกิดขึ้นในองค์การที่เป็นทางการทั้งด๎านบทบาทหน๎าที่ กระบวนการ
เทคโนโลยีและกลยุทธ์ มากกวําองค์การแบบไมํเป็นทางการ 

อยํางไรก็ตาม วิธีการจะมีความซับซ๎อนในการประเมินคําและมีปัญหาในการเรียนรู๎ รวมถึง
ความสามารถในการเรียนรู๎แบบเดียวกัน จากนั้นแตํละบุคคลจะเลือกวิธีการสร๎างพ้ืนฐานความรู๎ที่มี
ลักษณะเฉพาะ เพ่ือน าเอามาใช๎ในที่ปฏิบัติอยูํเป็นกระจ า อยํางไรก็ตาม จ าเป็นต๎องค านึงถึงสภาพแวดล๎อม
ทางสังคมขององค์การที่มีอิทธิพลด๎วย ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู๎ขอองบุคคลจะสามารถบอกให๎ทราบวําการเรียนรู๎
อาจมีความขัดแย๎ง การยึดถือแบบเดิม และความไมํเชื่อถือของพนักงาน 

การสร๎างความสามารถในการเรียนรู๎ขององค์การ (Building  an  organization’s learning 
capability)  ความสามารถในการเรียนรู๎ (Learning  Capabilities)  คือ  ชุดของความสามารถหลัก (Set 
of core competencies)  ซึ่งถูกก าหนด เชํน ความรู๎เฉพาะด๎าน (Special knowledge)  ทักษะ (Skill)  
และวิธีการเรียนรู๎ทางด๎านเทคโนโลยี (Technological know - how)  ซึ่งท าให๎องค์การเกิดความแตกตําง
จากคูํแขํงขัน และกระบวนการภายในองค์การซึ่งสามารถท าให๎องค์การปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมได๎
อยํางเหมาะสม100 

แนวความคิดของความสามารถในการเรียนรู๎ แสดงได๎ดังแผนภูมิภาพที่     เป็นปัจจัยที่ท าให๎
องค์การประสบความส าเร็จ ซึ่งความสามารถในการเรียนรู๎เป็นเครื่องมือขององค์การในการคาดการณ์
ลํวงหน๎าและตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ โดยความสามารถใน
การเรียนรู๎นี้จะชํวยเพ่ิมโอกาสท าให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจและชํวยสํงเสริมการขาย นอกจากนี้ยังชํวยให๎
เกิดความสามารถในการท าก าไร สิ่งที่ชํวยสนับสนุนความสามารถในการเรียนรู๎ขององค์การที่ส าคัญมี 2 

                                                           
100 Robert , Kreitner & Angelo Kinicki. , Organizational  Behavior, 5th ed. (New York : 

The Mcgraw – Hill Companies, Inc., 2001) , 677. 
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ประการ ได๎แกํ (1) ปัจจัยที่ท าให๎เกิดความสะดวก (Facilitation factor)  (2) วิธีการเรียนรู๎ (Learning 
mode)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ท าให๎เกิดความสะดวก (Facilitation factor)  ปัจจัยที่ท าให๎เกิดความสะดวกเป็น
ผลมาจากโครงสร๎างภายในองค์การและกระบวนการซึ่งสํงผลกระทบตํอความยากงํายส าหรับการเรียนรู๎ที่
เกิดขึ้น และประสิทธิผลในการเรียนรู๎ โดยปัจจัยที่ท าให๎เกิดความสะดวก 10 ลักษณะที่ส าคัญ ได๎แกํ  (1) 
ความจ าเป็นในการพิจารณาสิ่งตํางๆอยํางละเอียด (Scanning  Imperative)  (2) ชํองวํางระหวํางผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงและผลการปฏิบัติงานที่ต๎องการ (Performance Gap)  (3) การให๎ความส าคัญใน
เรื่องการวัดผลหรือประเมินผล (Concern  for Measurement)  (4) ความรู๎สึกชอบการทดลอง 
(Experimental  Mindset)  (5) บรรยากาศของการเปิดโอกาสในการเรียนรู๎ (Climate of openness)  
(6) การศึกษาตํอเนื่อง (Continuous Education)  (7) ความหลากหลายในการปฏิบัติการ (Operational  
Variety)  (8) การให๎ความสนับสนุนจากหลายฝุาย (Multiple  Advocates)  (9) ความเกี่ยวข๎องกับภาวะ
ผู๎น า (Involved Leadership)  (10) แนวคิดเชิงระบบ (System  Perspective) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่  12   การสร๎างความสามารถในการเรียนรู๎ขององค์การ  
 

2. วิธีการเรียนรู๎ (Learning  Mode) วิธีการเรียนรู๎ได๎แสดงให๎เห็นวิธีการที่หลากหลายซึ่ง
องค์การได๎พยายามสร๎างสรรค์และท าให๎เกิดการเรียนรู๎มากที่สุด จากแผนภูมิภาพที่ 12 แสดงให๎เห็นวํา 
วิธีการเรียนรู๎ได๎รับอิทธิพลโดยตรงจากวัฒนธรรมองค์การ (Organization’s Culture)  และประสบการณ์
หรือเรื่องราวในอตีด นักวิจัยพฤติกรรมองค์การชื่อ Danny  Miller ได๎ก าหนดวิธีการเรียนรู๎ที่ส าคัญ 6 
ลักษณะ คือ 
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2.1 การเรียนรู๎โดยการวิเคราะห์ (Analytic  Learning)  เป็นการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นผําน
การรวบรวมอยํางเป็นระบบของสารสนเทศภายในและสารสนเทศภายนอกองค์การ โดยสารสนเทศมี
แนวโน๎มที่จะเป็นเชิงปริมาณและวิเคราะห์ผํานระบบที่เป็นทางการ 

2.2 การเรียนรู๎โดยการสังเคราะห์ (Synthetic  Learning) เป็นการเรียนรู๎ที่เดขึ้นโดย
มีสัญชาตญาณ () และเป็นเรื่องทั่วๆไปมากกวําการเรียนรู๎โดยการวิเคราะห์ วิธีการเรียนรู๎แบบนี้จะเป็นการ
เน๎นการสังเคราะห์สารสนเทศที่มีความสลับซับซ๎อนจ านวนมาก โดยการใช๎ความคิดอยํางเป็นระบบ 
(System Thinking) 

2.3 การเรียนรู๎โดยการทดลอง (Experimental  Learning) วิธีการเรียนรู๎แบบนี้ คือ 
วิธีการเรียนรู๎ที่มีเหตุผล โดยขึ้นอยูํกับผลการทดลองและการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได๎จากการทดลอง 

2.4 การเรียนรู๎โดยการเกิดปฏิสัมพันธ์ตํอกัน  ( Interactive  Learning)  วิธีการ
เรียนรู๎แบบนี้จะเกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎โดยการปฏิบัติ (Learning – By - Doing) มากกวําการใช๎
กระบวนการหรือวิธีการที่เป็นระบบ และวิธีการเรียนรู๎แบบนี้จะเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
(Exchange  of  Information) ระหวํางกัน 

2.5 การเรียนรู๎โดยการก าหนดโครงสร๎าง (Structure  Learning)  เป็นวิธีการเรียนรู๎
ที่มีระเบียบแบบแผน โดยขึ้นอยูํกับการใช๎งานในลักษณะงานประจ าภายในองค์การซึ่งมีการก าหนด
กระบวนการและข้ันตอนที่มีมาตรฐานอยํางชัดเจนในการปฏิบัติงานตามบทบาทที่ได๎รับมอบหมาย 

2.6 การเรียนรู๎โดยสถาบัน (Institutional Learning) เป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้น
โดยการมีสํวนรํวมขององค์การและโมเดลของคํานิยม (Values) ความเชื่อ (Beliefs) และการปฏิบัติ 
(Practice)  ทั้งจากสภาพแวดล๎อมภายนอกองค์การหรือจากผู๎บริหารอาวุโส (Senior Executive) พนักงาน
จะเรียนรู๎โดยการสังเกตจากสิ่งที่อยูํรอบๆตัว หรือู๎บริหารระดับอาวุโส 

ส าหรับความแตกตํางขององค์การแหํงการเรียนรู๎และองค์การแบบดั้งเดิม สามารถแสดงได๎ดัง
ตารางที่  6 
ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบองค์การแหํงการเรียนรู๎ (Learning Organization) และองค์การแบบดั้งเดิม 

(Traditional  Organization) (Robbins and Coulter.2002 : 48) 
 องค์การแบบด้ังเดิม 

(Traditional  Organization) 
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) 
1. ทัศนคติในการเปลี่ยนแปลง 
     (Attitude toward change) 

- ถ๎าก าลั งท างานอยูํ จะไมํมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆในขณะท างานอยูํ 

- ถ๎าไมํการเปลี่ยนแปลงองค์การจะ
ไมํสามารถท างานได๎ยาวนาน 

2. ทัศนคติตํอความคดิใหมํๆ  
     (Attitude toward new idea) 

- ไมํยอมรับความคิด ถ๎าไมํมีการ
ประดิษฐ์คิดค๎นสิ่งใหมํๆเกิดขึ้น 

- ยอมรั บค ว า มคิ ด ใ หมํ ๆ อ ยํ า ง
หลากหลาย  หรื อมี ก า รสร๎ า ง
สิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหมํ 
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ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบองค์การแหํงการเรียนรู๎ (Learning Organization) และองค์การแบบดั้งเดิม 
(Traditional  Organization) (Robbins and Coulter.2002 : 48) (ตํอ) 

 องค์การแบบด้ังเดิม 
(Traditional  Organization) 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

3. ใครเป็นผูร๎ับผดิชอบส าหรับ
นวัตกรรม (Who’s responsible 
for innovation) 

- หนํวยงานหรือแผนกดั้งเดิม เชํน 
แผนกวิจันและพัฒนา (R&D) 

- ทุกๆคนในองค์การ 

4. ความกลัวที่ส าคัญ  
(Main fear) 

- การท าความผิด - การไมไํดเ๎รียนรู๎และไมํมีการ
ปรับตัว 

5. ความไดเ๎ปรียบเชิงการแขํงขัน 
(Competitive advantage) 

- ผลิตภณัฑ์และบริการ - ความสามารถในการเรียนรู๎ความรู๎
และความช านาญ 

6. งานของผู๎บริหาร 
(Manager’s  job) 

- การควบคุมสิ่งตํางๆ - การสร๎างเลด็ลับความส าเร็จใน
ด๎านตํางๆ 

 
มีผู๎กลําวถึงองค์การแหํงการเรียนรู๎วําจะต๎องมีการมองสิ่งใหมํๆถึงบทบาทและทักษะของผู๎น าใน

องค์การ รวมถึงเครื่องมือที่จะชํวยจัดการหรือควบคุมภายในองค์การและการกระตุ๎นสิ่งที่มีอิทธิพลอยํางมาก
ในการเรียนรู๎ของบุคคลและการเรียนรู๎ขององค์การ ซึ่งความเกี่ยวข๎องระหวํางทฤษฏีที่น ามาเผยแพรํและ
ทฤษฏีที่น าไปใช๎ สามารถอธิบานการเรียนรู๎ได๎ดังนี้ 

1. สามารถตอบสนองความหลากหลายของวัตถุประสงค์  และจัดการกับความหลากหลาย
ของรูปแบบ การเรียนรู๎การปรับตัว (Adaptive  Learning) จะเกี่ยวข๎องกับการพัฒนา ความเข๎าใจและ
ความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ใหมํๆ ซึ้งสิ่งเหลํานี้จะน ามาซึ่งการวิเคราะห์สิ่งที่ผํานมาแล๎ว 
เพ่ือที่จะมองถึงการปรับปรุงและการแก๎ไข เพ่ือให๎บรรลุความต๎องการใหมํๆ ซึ่งเกี่ยวข๎องกับค าถามที่วํา (1) 
เราก าลังท าอะไร  (2) ลักษณะที่ดีที่สุดคืออะไร  (3) อะไรคือสิ่งที่สามารถท าให๎ดีที่สุด เราจะแก๎ปัญหาที่
เกิดข้ึนได๎อยํางไร ซึ่งการเรียนรู๎จะเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาทางเลือกใหมํๆในการมองถึงงานและรายละเอียด
ขององค์การ ซึ่งถือเป็นการก๎าวไปข๎างหน๎า 

การเรียนรู๎เป็นการสร๎างสรรค์ทางเลือกใหมํๆในการท างาน การเรียนรู๎เพ่ือสร๎างทางเลือกใหมํ
ในการท างาน (Generative  Learning) ซึ่งจะเกี่ยวข๎องกับค าถามที่วํา (1) พวกเราต๎องท าอะไรบ๎าง  (2) 
ปัญหานั้นคืออะไร  (3) ทางเลือกที่เราสามารถท าได๎คืออะไร 

2. ท าให๎เกิดผลลัพธ์จากความคิดสร๎างสรรค์ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาวิสัยทัศน์รํวมกัน และการ
วิเคราะห์การปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาองค์การเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

3. ควรจะให๎ความสนใจกับสิ่งแวดล๎อมและกระบวนการเชํนเดียวกับภาระหน๎าที่และผลลัพธ์
ในองค์การ  โดยผู๎บริหารจะสนับสนุนการเรียนรู๎และพัฒนาการเรียนรู๎ ไมํใชํเรื่องงํายที่ จะปฏิบัติในฐานะที่
เป็นผู๎น าที่มีความสามารถ แตํจะปฏิบัติให๎เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีอิทธิพลตํอการ
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ปฏิบัติงาน  ซึ่งการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิผลนั้นจะท าให๎สามารถสร๎างความรู๎สึกท่ีเป็นเจ๎าของกิจการได๎  และจะ
ท าให๎สามารถปฏิบัติตามกลยุทธ์ได๎อยํางถูกต๎อง และเหมาะสมมากขึ้น 

4. ควรจะพัฒนาวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  ซึ่งผู๎บริหารจ าเป็นต๎องให๎การ
สนับสนุนการจ าแนกความสามารถ และการประเมินหลักเกณฑ์ของโมเดลเกี่ยวกับจิตวิทยา (Mental  
Model)  ซึ่งได๎แกํ ความเชื่อ (Beliefs)  ข๎อสมมติฐาน (Assumptions)  คํานิยม (Values)  และทฤษฏี 
(Theories)  ซึ่งจะมีอิทธิพลตํอการท างาน ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะชํวยจ าแนกหลักการของทฤษฏีออกจากการน า
ทฤษฏีไปใช๎ ซึ่งจะท าให๎บุคคลมีความเชื่อมั่นและมีความสามารถท่ีจะคิดอยํางรอบคอบและมีหลักเกณฑ์ของ
ตนเอง ซึ่งในบางครั้งหลักในการดึงดูดความสนใจของพนักงาน คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การที่
ชัดเจน 

โดยวิสัยทัศน์นี้จะเป็นข๎อความที่บรรยายถึงลักษณะหรือแนวคิดที่ส าคัญขององค์การซึ่งต๎องการจะ
เป็นในอนาคตมากกวําสิ่งที่เป็นอยูํ ได๎แกํ 

1. ทิศทางในการปฏิบัติงานขององค์การและการกระตุ๎นการเรียนรู๎ของบุคคล ซึ่งเป็นการมุํง
การเรียนรู๎หรือมุํงพัฒนาสมาชิกภายในองค์การ 

2. เป็นการเน๎นสมาชิกทั่วทั้งองค์การมากกวําที่จะมุํงเฉพาะกลุํมใดกลุํมหนึ่งภายในองค์การ 
ซึ่งแนวความคิดนั้นจะเป็นการเรียนรู๎ของบุคคลในระบบการท างานรํวมกัน ซึ่งองค์การจะท าการทดสอบเพ่ือ
จ ากัดการเรียนรู๎ของพนักงาน 

3. มีการก าหนดวําองค์การมีกระบวนการที่มีกรเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง และมีการ
ปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง โดยมุํงเรียนรู๎เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกลําว ในขณะเดียวกับการเรียนรู๎ของบุคคล 

4. ท าให๎เห็นภาพอยํางชัดเจนวา ไมํมีค าตอบใดที่ถูกต๎องที่สุดในการเรียนรู๎ของบุคคลโดยตรง 
ซึ่งการเรียนรู๎ของบุคคลนั้นจะท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 

5. ไมํมีสูตรส าเร็จใดที่จะท าให๎องค์การประสบความส าเร็จได๎เพียงล าพัง ดังนั้น องค์การจึง
จ าเป็นต๎องเปิดเผยวิถีทางในการเรียนรู๎ของแตํละบุคคล 
 

บรรษัทภิบาล 
 Good  Governance  สามารถเรียกเป็นภาษาไทยได๎หลายอยําง เชํน  ธรรมาภิบาล  ธรรมรัฐ  
การบริหารจัดการที่ดี  การก ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นต๎น  ตํอมาราชบัณฑิตสถานได๎บัญญัติค าวํา  Good  
Governance  อยํางเป็นทางการวํา ธรรมาภิบาล  หมายถึง  วิถีการด าเนินการปกครองที่ท าให๎เกิดผลดี
และความเหมาะสม  ส าหรับความหมายของค าวํา  บรรษัทภิบาล (Good  Corporate  Governance)     
มีผู๎ให๎นิยามไว๎หลายลักษณะดังนี้ 
 บรรษัทภิบาล (Good  Corporate  Governance)  เป็นความสัมพันธ์ระหวํางกลุํมผู๎มีสํวนรํวมที่มี
ความแตกตํางกันในการก าหนดทิศทางและผลการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งประกอบด๎วย   
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(1) ผู๎ถือหุ๎น (Shareholders)  (2) ฝุายบริหาร ซึ่งน าโดยประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร (Chief Executive 
Officer : CEO)  (3) คณะกรรมการบริหาร (Board  of  Directors)  
 อาเธอร์  ลีวิท  ประธานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แหํงสหรัฐอเมริกา 
(กลต.) [US  Securities and Exchange Commission (SEC) ] ให๎ความหมายของ บรรษัทภิบาล วํา
หมายถึง สิ่งตํางๆดังตํอไปนี้ 
 1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความประพฤติ (Integrity of Character) 
 2. ความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของสารสนเทศ (Integrity of Information) 
 3. ความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎ ( Integrity of Auditing 
and Compliance Systems) 
 4. ความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของภารกิจ (Integrity of Mission) 
 Shleifer & Vishny  ให๎ค าจ ากัคความ บรรษัทภิบาลในรายงานที่เสนอตํอธนาคารโลก (World 
Bank) ในปี ค.ศ.1997 วํา 
 “บรรษัทภิบาล  หมายถึง  ความมั่นใจวํากรรมการ (จากภายนอก) และฝุายจัดการ (ลูกจ๎าง) ได๎
กระท าอยํางเต็มที่เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผู๎ลงทุนภายนอก (คือเจ๎าหนี้และผู๎ถือหุ๎น)” 
 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แหํง Toronto แคนาดา (The Toronto Stock Exchange 
Committee)  ได๎ให๎ความหมายของบรรษัทไว๎วํา 
 “บรรษัทภิบาล หมายถึง กระบวนการและโครงสร๎างที่ชี้น า และจัดการธุรกิจและกิจกรรมตํางๆ
ขององค์การเพื่อเพ่ิมคุณคําของผู๎ถือหุ๎น ซึ่งรวมถึงการสร๎างความมั่นใจในความเป็นไปได๎ทางธุรกิจ” 
 ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ได๎ให๎ความหมายของบรรษัทภิบาล วํา  “บรรษัทภิบาล หมายถึง 
ระบบหรือกระบวนการของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู๎ถือหุ๎นใช๎ในการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของฝุายบริหาร และเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทได๎ เพื่อให๎มั่นใจวําธุรกิจด าเนินไปตามนโยบายและแผนงาน จึงจะเป็นการปกปูองสิทธิประโยชน์
ของบริษัทและผู๎เกี่ยวข๎อง” 
 จุดก าเนิดของบรรษัทภิบาล  เริ่มจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
จนท าให๎มีบริษัทต๎องล๎มละลายจ านวนมาก  ในชํวงปี ค.ศ.1980 จากปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ท าให๎    
มีการพิจารณาอยํางละเอียดรอบคอบในด๎านบทบาทของคณะกรรมการและผู๎บริหารระดับสูงของบริษัทใน
การปฏิบัติหน๎าที่ จนท าให๎มีการวางกรอบในการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยยึดหลักส าคัญ 3 ประการ 
คือ (1) การปกปูองคุ๎มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู๎เกี่ยวข๎อง  (2) การพิจารณาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์
ของบริษัทที่ได๎รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์ทางธุรกิจ  และแนวทางการด าเนินการที่เหมาะสม  (3)         
การพัฒนากรอบของการควบคุมองค์การ ทรัพยากรการด าเนินกิจการและสินทรัพย์ รวมทั้งการดูแล
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและผลงานของผู๎บริหาร 
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 จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ตํอมาได๎เกิดปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียจนถึงปัจจุบัน  ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได๎สะท๎อนให๎
เห็นถึงความอํอนแอของทุกภาคในสังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศ
ตํางๆในภูมิภาคเอเชียจึงเกิดกระแสเรียกร๎องความโปรํงใสในการท าธุรกิจกันมากขึ้น เพ่ือเรียกความเชื่อมั่น
จากนักลงทุนตํางประเทศที่จะน าเม็ดเงินเข๎ามาชํวยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และท าให๎เกิดการตื่นตัวเรื่อง บรรษัทภิ
บาล (Good Corporate Governance) กันมากข้ึน 

หลักการของบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance Principle) 
 หลังจากเกิดภาวะกิจวิกฤตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย เมื่อปี พ.ศ.2540  วงการธุรกิจทุกสาขา
ได๎เกิดกระแสเรียกร๎องให๎มีการตรวจสอบตนเอง และให๎มีการน าแนวคิดของบรรษัทภิบาลมาใช๎ให๎มากขึ้น 
เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนตํางชาติ รวมทั้งเป็นการวางรากฐานด๎านจริยธรรมให๎กับวงการธุรกิจ 
หากพิจารณาอยํางถํองแท๎จะเห็นวํา บรรษัทภิบาล คือ การด าเนินธุรกิจเพ่ือสร๎างความเจริญเติบโตและ
ความอยูํรอด ควบคูํกับคุณธรรม การให๎ความส าคัญในเรื่องการผลิตสินค๎าและบริการ เพ่ือตอบสนองตลาด
โดยไมํสนใจผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของธุรกิจ (Stakeholder) กลุํมอ่ืนๆ เชํน ผู๎ถือหุ๎น พนักงาน ชุมชน 
สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น ไมํใชํวิถีทางสร๎างความเจริญเติบโตให๎ยั่งยืนอยํางแท๎จริงให๎กับธุรกิจใดอีกตํอไปแล๎ว 
 หลักการของบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance Principle) มีดังตํอไปนี้ 

1. ความรับผิดชอบตํอหน๎าที่ (Accountability) ประกอบด๎วย 
1.1 หน๎าที่ตํอผู๎ถือหุ๎น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ต๎องมีหน๎าที่ดังนี้ 

1. พัฒนาวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic  Vision) เพ่ือคุณคําระยะยาวให๎กับผู๎ถือหุ๎น 
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานฝุายบริหารวําสอดคล๎องกับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์หรือไมํ 

1.2 หน๎าที่ในการตรวจตรา คือ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู๎ตรวจตราการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร ในขณะที่ผู๎ถือหุ๎นก็สามารถตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได๎ 

1.3 ผลการตอบแทนของฝุายบริหาร คือ การก าหนดผลประโยชน์ของฝุายบริหารให๎เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับผลประโยชน์ของผู๎ถือหุ๎น ซึ่งคือผลประโยชน์ระยะยาว 

2. ความโปรํงใส (Transparency) ตามปลักบรรษัทภิบาลความโปรํงใสมีองค์ประกอบส าคัญ 
3 ประการ เรียกวํา 3Cs คือ (1) ชัดเจน (Clear) คือ ข๎อมูลมีความชัดเจน ตรงไปตรงมา  (2) สอดคล๎องกัน 
(Consistent) คือ ข๎อมุ,จะต๎องถูกจัดท าและบันทึกด๎วยหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมด หากมีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ต๎องแจ๎งให๎ผู๎ถือหุ๎นทราบวํามีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตํอข๎อมูลอยํางไร  (3) 
เปรียบเทียบได๎ (Comparable) คือ การจัดท าข๎อมูลตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได๎ โดยผู๎ถือหุ๎น
สามารถน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบข๎อมูลจากแหลํงอื่น 

หลักความโปรํงใส ประกอบด๎วยหลักเกณฑ์ส าคัญ ดังนี้ 
2.1 การเปิดเผย (Openness) ข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับบริษัท 
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2.2 มาตรฐานการบันทึกบัญชี บริษัทควรน าเอามาตรฐานการบัญชีระหวํางประเทศ 
(International Accounting Standard) หรือมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา (Financial 
Accounting Standard Board : FASB) มาใช๎เพ่ือให๎เกิดความชัดเจน. 

2.3 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) ให๎ผู๎ถือหุ๎น
ทราบ 

3. ความเทําเทียมกัน (Equity) โดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัท
มหาชนจะต๎องสร๎างความเชื่อม่ันให๎กับผู๎ถือหุ๎นทุกรายด๎วยความเทําเทียมกัน หรือเสมอภาคกัน 

4. ความสมดุล (Check and Balance) โดยการตรวจสอบเพ่ือสร๎างความสมดุลในการ
ด าเนินงานในระดับตํางๆ หลักความสมดุล จะต๎องใช๎ควบคูํกับหลักการอื่นๆ 

5. หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Code of best practice) คือ การสํงเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
แกํบุคลากรทุกฝุาย และสํงเสริมให๎การปฏิบัติงานทุกด๎านมุํงไปสูํความสมบูรณ์แบบ  ซึ่งประกอบด๎วย การ
พัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ การน าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช๎ รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 

กระบวนการของบรรษัทภิบาล (The Process of corporate governance)  ระบบของบรรษัท 
ภิบาลที่ใช๎กันอยูํในปัจจุบัน  คือ ผลผลิตที่ได๎ผํานกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน นับถอยหลังจาก
การเกิดขึ้นของบรรษัทในปลายปี ค.ศ.1800 จนถึงปัจจุบันได๎เกิดโมเดลของบรรษัทภิบาลที่แตกตํางกัน 2 
ลักษณะ คือ (1) โมเดลแบบดั้งเดิม (Traditional  Model)  (2) โมเดลแบบปรับปรุงใหมํ (Revisionist  
Model)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โมเดลแบบดั้งเดิม (Traditional  Model)  คือ โมเดลที่ถูกต๎องตามกฎหมาย (Legal 
Model) ของบรรษัทภิบาล โดยผู๎ถือหุ๎น (Stockholder) จะเป็นผู๎มีอ านาจสุกท๎าย (Ultimate authority) 
ในบริษัท โมเดลแบบนี้ผู๎ถือหุ๎นจะเป็นผู๎ด าเนินการควบคุมผํานสิทธิที่ถูกต๎องตามกฎหมายในการเลือก
คณะกรรมการบริหาร สํวนกรรมการบริหารจะเป็นผู๎วําจ๎างผู๎บริหารระดับสูง (Top Management) และ
เป็นผู๎ก าหนดกลยุทธ์ ขององค์การทั้งหมด นอกจากนี้ยังต๎อรับผิดชอบในการท าให๎เกิดความเชื่อมั่นตํอผู๎ถือ
หุ๎น ในการได๎ผลตอบแทนที่เป็นธรรมจากการบริหารจัดการที่ดี หลักการของโมเดลแบบนี้ผู๎ถือหุ๎นจะชอบ 
ซึ่งผู๎ถือหุ๎นจะเป็นกลุํมที่อยูํบนยอดสุดของสายการบังคับบัญชาในบริษัท อยํางไรก็ตามมีนักวิเคราะห์หลาย
ทํานแสดงทรรศนะวํา โมเดลแบบดั้งเดิมนั้น บริษัทไมํสามารถน ามาปฏิบัติได๎อยํางแท๎จริง 

2. โมเดลแบบปรับปรุงใหมํ (Revisionist  Model) คือ โมเดลที่มีมุมมองวํามีพลังขับ
เคลื่อนที่คอยขวางอ านาจที่ถูกต๎องตามกฎหมายของผู๎ถือหุ๎น ตามประวัติศาสตร์ผู๎ถือหุ๎นสํวนใหญํใน
สหรัฐอเมริกาจะถือหุ๎นจ านวนที่น๎อยในแตํละบุคคล สํวนผู๎ถือหุ๎นแบบเป็นกลุํมจะกระจายไปตามสภาพ
ภูมิศาสตร์  และกฎข๎อบังคับของรัฐบาลจะท าให๎เกิดความยากล าบากส าหรับผู๎ถือหุ๎นในการติดตํอระหวําง
กัน หรือการจัดองค์การในนามของผลประโยชน์รํวมกัน (Collective  Interests) ของผู๎ถือหุ๎นแบบดั้งเดิม 
คณะกรรมการบริหารจะมีลักษณะในการควบคุมผู๎บริหารมากกวํา แตํในโมเดลแบบปรับปรุงใหมํ 
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คณะกรรมการบริหารจะถูกควบคุมโดยผู๎บริหารมากกวํา  ในทางปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทจะถูกแตํงตั้ง
ตามความพอใจของผู๎บริการระดับสูง สํวนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจะหายาก คณะกรรมการ
บริหารโดยปกติจะปฏิบัติงานแบบอกเวลา (Part Time) เป็นสํวนใหญํ ท าให๎ขาดสารสนเทศหรือความ
ช านาญน๎อยกวําผู๎บริหารที่ท างานเต็มเวลา (Full – time Managers)  นอกจากการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริหารจะถูกก าหนดมากํอนแล๎วโดยผู๎บริหารระดับสูง 

ในมุมมองของโมเดลแบบปรับปรุงใหมํ ผู๎บริหารระดับสูงจะเป็นผู๎ที่อยูํบนยอดสุด (Top) สํวนผู๎ถือ
หุ๎นจะอยูํลํางสุด (Bottom) แนวความคิดของโมเดลแบบดั้งเดิมและโมเดลแบบปรับปรุงใหมํที่กลําวมา
ข๎างต๎น สามารถแสดงเปรียบเทียบได๎ดังแผนภูมิภาพที่  13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิภาพที่  13  โมเดลแบบดั้งเดิม (Traditional  Model)  และโมเดลแบบปรับปรุงใหมํ (Revisionist  
Model)   

 
Six Sigma 
Six Sigma เป็นการบริหารที่มุํงเน๎นในการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปลํา และลดการแก๎ไข

ตัวชิ้นงาน และสอนให๎พนักงานรู๎แนวทางในการท าธุรกิจอยํางมีหลักการ และจะไมํพยายามจัดการกับ
ปัญหาแตํจะพยายามก าจัดปัญหาทิ้ง 

Six Sigma จะดีที่สุดเมื่อทุกคนในองค์การรํวมมือกันตั้งแตํ CEO ไปจนถึงบุคลากรทั่วไปใน
องค์การ ซึ่ง Six sigma เป็นการรวมกันระหวํางอานุภาพแหํงคน และอานุภาพแหํงกระบวนการ ซึ่งถ๎าตัว 
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Six Sigma มีคําสูงหรือมีความผันแปรมากขึ้นเทําไร ก็เปรียบเสมือนมีการท าข๎อผิดพลาดมากขึ้นเทํานั้น ซึ่ง
โอกาสที่จะเกิดข๎อผิดพลาดตัวนี้เรียกวํา DPMO (Defects Per Million Opportunities) 

Six Sigma จึงถูกน ามาใช๎เป็นชื่อเรียกของวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในขบวนการใด ๆ โดย
มุํงเน๎นการลดความไมํแนํนอน หรือ Variation และการปรับปรุงขีดความสามารถในการท างานให๎ได๎ตาม
เปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือน ามาซึ่งความพอใจของลูกค๎า และผลที่ได๎รับสามารถวัดเป็นจ านวนเงินได๎อยําง
ชัดเจน ไมํวําจะเป็นการเพ่ิมรายได๎ หรือลดรายจํายก็ตาม 

แนวคิดพื้นฐานของ Six Sigma 
การพัฒนาองค์การแบบ Six Sigma เป็นการพัฒนาที่มุํงเน๎นความเป็นเลิศ ซึ่งได๎มีการก าหนด

แนวทางในด๎านตํางๆ ได๎แกํ ด๎านการสื่อสาร การสร๎างกลยุทธ์ และนโยบาย การกระจายนโยบาย การจูงใจ 
และการจัดสรรทรัพยากรในองค์การให๎เหมาะสม เพ่ือให๎การปรับปรุงองค์การเป็นไปอยํางตํอเนื่องและเป็น
ระบบ โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของพนักงานที่มีความสามารถ มีความตั้งใจที่จะปรับปรุง ต๎องได๎รับความรู๎ที่
เพียงพอตํอการปรับปรุง รวมทั้งมีทีมที่มีความสามารถและมีความตั้งใจที่จะปรับปรุง มีทีมที่ปรึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงคอยให๎ความชํวยเหลือสนับสนุน เพ่ือให๎ความผิดพลาดในการผลิต
และการบริการมีน๎อยที่สุด แนวความคิดการบริหารปรับปรุงองค์การแบบ six sigma มีความแตกตํางจาก
แนวความคิดในการบริหารแบบเดิม ที่เน๎นการปรับปรุงการท างานโดยเริ่มจากผู๎บริหาร แล๎วจึงกระจายให๎
หนํวยงานตําง ๆ ในองค์การปรับปรุง โดยขาดระบบการให๎ค าปรึกษาแนะน าและการชํวยเหลือที่เหมาะสม 

หลักการของ Six Sigma 
ซึ่งหลักการของ Six Sigma ตามแนวความคิดของเพนดิ101   
1.  การยึดผู๎รับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง 
2.  การบริหารจัดการโดยใช๎ข๎อมูลจริง 
3.  การมุํงเน๎นกระบวนการ 
4.  เน๎นการจัดการเชิงรุก 
5.  เน๎นการแก๎ปัญหาแบบไร๎พรมแดน โดยจะยึดปัญหาเป็นตัวตั้ง 
6.  เน๎นภาวะผู๎น าและมีสํวนรํวมของฝุายบริหาร 
7.  การมุํงเน๎นนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ การสร๎างความพึงพอใจ 
8.  การมุํงสูํความเป็นเลิศ 
6  ประเด็นหลักส าคัญของ Six Sigma 

          หลักส าคัญของ Six Sigma นั้นสามารถจัดสํวนตํางๆ ที่ส าคัญได๎เป็น 6 ประเด็น โดยที่หลักการ
เหลํานี้จะถูกสนับสนุนโดยเครื่องมือและวิธีการของ Six Sigma คือ 

                                                           
101 Pande, 2002 อ๎างถึงใน สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล, 2546: 18-20. 
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1.  การมุํงเน๎นไปที่ผู๎รับบริการอยํางแท๎จริงๆ ใน Six Sigma การมุํงเน๎นไปที่ผู๎รับบริหารนั้นจะมี
ล าดับความส าคัญสูงสุด เชํน การวัดผลของ Six Sigma จะเริ่มต๎นจากผู๎รับบริการ, การปรับปรุงสํวนตํางๆ 
ของ Six Sigma นั้นจะนิยามขึ้นจากผลกระทบของการบริหารที่ขึ้นอยูํกับความพึงพอใจของผู๎ระบบริการ
และคุณคําที่จะเกิดข้ึน 

2.  เป็นการจัดการที่ใช๎ข๎อมูลและข๎อเท็จจริงเป็นตัวผลักดัน Six Sigma ใช๎แนวคิดของการจัดการ
โดยใช๎ข๎อเท็จจริงไปสูํระดับของการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นโดยการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
การจัดการด๎านองค์ความรู๎และอ่ืนๆ การประยุกต์ใช๎ Six Sigma จะเริ่มต๎นโดยการท าความเข๎าใจให๎กระจําง
ชัดวําอะไรคือตัวชี้วัดที่ส าคัญของสมรรถนะขององค์การ จากนั้นจะท าการเก็บรวบรวมข๎อมูล และวิเคราะห์
ผลของตัวแปรหลักเหลํานั้น ตํอจากนั้นปัญหาจะสามารถถูกก าหนด วิเคราะห์ และได๎รับการแก๎ไขได๎อยํางมี
ประสิทธิผลมากข้ึน 

3.  กระบวนการในเชิงการปฏิบัติตํางๆ จะเกิดขึ้นทันที ไมํวําจะมุํงเน๎นไปทีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การบริการ การวัดสมรรถนะ การปรับปรุงประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู๎รับบริการ หรือสิ่งใดก็
ตามท่ีมีสํวนชํวยในการพัฒนาผลด าเนินงานขององค์กร Six Sigma จะมองวํากระบวนการเป็นกุญแจส าคัญ
ที่จะน าไปสูํความส าเร็จ โดยกระบวนการที่ดีจะเป็นแนวทางในการสร๎างข๎อได๎เปรียบคูํแขํงโดยยึดแนวคิด
ของการมอบสิ่งที่มีคุณคําให๎กับผู๎รับบริการ 

4.  การจัดการแบบเชิงรุก โดยหมายถึง การลงมือกระท ากํอนที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิด
ขึ้นมา แทนที่จะเป็นการตอบโต๎กลับไป การจัดการเชิงรุกจะหมายถึงการสร๎างให๎เกิดความเคยชินในการ
ก าหนดเปูาหมาย การพิจารณาถึงผลการด าเนินงานอยํางสม่ าเสมอ การสร๎างระดับความส าคัญของสิ่งตํางๆ 
ที่ชัดเจน การมุํงเน๎นไปที่การปูองกันปัญหามากกวําการแก๎ไขปัญหา และการตั้งค าถามวําท าไมเราถึงต๎องท า
สิ่งนี้แทนที่จะตอบโต๎ไปอยํางไมํลืมหูลืมตา การปูองกันเชิงรุกจะเป็นจุดเริ่มต๎นส าหรับการสร๎างสรรค์และ
การเปลี่ยนแปลงอยํางมีประสิทธิผล Six  Sigma จะรวมเอาเครื่องมือและหลังการตํางๆ ที่จะเข๎ามาแทนที่
ความเคยชินที่มุํงจะตอบโต๎ตํอปัญหาที่เกิดข้ึน ด๎วยลักษณะของการจัดการแบบเชิงรุก 

5.  การรํวมมือกันโดยปราศจากขอบเขต การปราศจากขอบเขต (Boundary Lessens) เป็น
สํวนประกอบที่ส าคัญของความส าเร็จ พยายามที่จะรํวมกันขจัดอุปสรรคตํางๆ และปรับปรุงการท างานเป็น
ทีมทั่วทั่งโครงสร๎างขององค์ในทุกๆ โอกาส เพ่ือสร๎างคุณคําให๎เกิดขึ้นให๎มากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองตํอ
ความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 

6.  การผลักดันไปสูํความสมบรูณ์แบบหรือการทนตํอความล๎มเหลว จะท าอยํางไรให๎บรรลุถึงระดับ
ของการท างานที่ปราศจากความบกพรํอง หรือทนตํอความล๎มเหลวที่เกิดขึ้นได๎  ซึ่งทั้งสองแนวคิดนั้นเป็น
สํวนที่ต๎องประกอบเข๎าด๎วยกัน ไมํมีองค์การใดที่จะเข๎าใกล๎ระดับของ Six Sigma ได๎โดยปราศจากการสร๎าง
แนวความคิดและแนวทางใหมํๆ ซึ่งจะต๎องรวมความเสี่ยงตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นเข๎าไปด๎วย ดังนั้ นผู๎บริหาร
จะต๎องมีวิธีการบริหารความเสี่ยงให๎อยูํในขอบเขตที่จ ากัด 
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กระบวนการแก้ไขปัญหาของทีม Six Sigma 
ทีมงานการพัฒนา การแก๎ไขปัญหา และการออกแบบกระบวนการประมาณทีมละ 5-6 คน ที่เป็น

ตัวแทนสํวนงานตํางๆ ในกระบวนการท างานจะเข๎ามารํวมกันท างานเป็นทีม โดยกระบวนการจะมีขั้นตอน
ดังตํอไปนี้ 

ขั้นที่ 1 การบํงชี้และเลือกโครงการ การเลือกโครงการควรจะอยูํบนพ้ืนฐานของ 2M คือ การมี
ความหมาย (Meaningful) และมีความสามารถในการจัดการได๎ (Management Able) โครงการจะต๎องมี
ประโยชน์อยํางแท๎จริงตํอองค์การและผู๎รับบริการ และเป็นสิ่งที่ทีมจะสามารถท าให๎ส าเร็จได๎ 

ขั้นที่ 2 การสร๎างทีม เมื่อทราบถึงปัญหาแล๎ว ขั้นตํอไปจะเป็นการเลือกทีมและผู๎น าทีม โดยต๎อง
เลือกสมาชิกท่ีมีความรู๎และความสามารถในการท างานที่สอดคล๎องกับสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข๎องนั้นๆ 

ขั้นที่ 3 การพัฒนาชาร์เตอร์ (Charter) ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการบอก
แนวทางให๎กับปัญหาหรือโครงการ  โดยจะรวมถึงเหตุผลส าหรับการด าเนินการตามโครงการ วัตถุประสงค์ 
แผนการท างาน กิจกรรมตํางๆ ขอบเขตและข๎อพิจารณาอ่ืนๆ การทบทวนบทบาทและความรับผิดชอบของ
ทีม 

ขั้นที่ 4 การฝึกอบรม การฝึกอบรมถือเป็นสิ่งส าคัญอันดับต๎นๆ ของ Six Sigma โดยจะเน๎นถึง
กระบวนการ DMAIC และเครื่องมือตํางๆที่ใช๎  โดยทั่วไปจะใช๎เวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ 

ขั้นที่ 5 การท า DMAIC จะรับผิดชอบตํอการปฏิบัติการแก๎ไขปัญหาของทีม ไมํได๎มองถึงปัญหาที่
เกี่ยวข๎องกับกลุํมอ่ืน ทีมต๎องท าการพัฒนาแผนของโครงการ การฝึกอบรม การท าการน ารํอง และ
ด าเนินการตามแนวทางแก๎ไขปัญหาของทีม แล๎วคํอยตรวจสอบผลลัพธ์ที่เกิดข๎น 
ขั้นที่ 6 สํงผลของการแก๎ปัญหา เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและสมาชิกจะกลับไปสูํการท างานตามปกติหรือท า
โครงการถัดไป โดยปกติจะมีการจัดพิธีการอยํางเป็นทางการ ซึ่งเจ๎าของกระบวนการจะรับผิดชอบในการ
คงไว๎ของวิธีการที่ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่ 14   แบบจ าลองการแก๎ไขปัญหา DMAIC 
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แบบจ าลองการแก๎ไขปัญหาของ Six Sigma  จะประกอบด๎วยวัฏจักรอยูํ 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหา (D : Define) จะเป็นการก าหนดขั้นตอนส าหรับโครงการ ถือได๎วําเป็น

ความท๎าทายที่ยากที่สุดของทีม ต๎องคิดค าถามตํางๆ เชํน เราท างานเกี่ยวกับอะไร ท าไมเราจึงท างาน
เกี่ยวกับปัญหานี้  ใครคือผู๎รับบริการ อะไรคือความต๎องการของผู๎รับบริการ ตอนนี้งานถูกท าอยํางไร และ
อะไรคือประโยชน์ของการท าการพัฒนา โดยหลังจากวิเคราะห์ปัญหาอยํางนี้แล๎ว Charter ของทีมจะถูก
ก าหนดขึ้นได๎ 

ขั้นที่ 2 การจัด (M : Measurement) การจัดเป็นสิ่งที่ตามมาเป็นตรรกะ (Logic) เพ่ือก าหนดและ
เป็นสะพานไปสูํขั้นตอนตํอไป คือ การวิเคราะห์ โดยการวัดจะมีวัตถุประสงค์หลักอยูํ 2 ประการ คือ 

1.   รวบรวมข๎อมูลเพื่อสามารถน ามาใช๎ตรวจสอบ (Validate) และวัดปริมาณ (Quantify) 
ของปัญหาหรือโอกาส ปกติสิ่งนี้ คือข๎อมูลที่ส าคัญตํอการปรับปรุงและท าให๎ Charter ของโครงการเสร็จ
สมบรูณ์ 

2.   เริ่มแยกแยะข๎อเท็จจริงและตัวเลข ซึ่งอาจจะให๎ข๎อสันนิษฐานเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาได๎
อยํางถูกต๎อง 

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ (A : Analysis) ในขั้นนี้ทีมจะลงลึกในรายละเอียดและขยายความเข๎าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการและปัญหา ทั้งนี้จะวิเคราะห์ครอบคลุมถึงสิ่งตํางๆ ตํอไปนี้ 

1.   วิธีการ (Method) : กระบวนการหรือเทคนิคที่ใช๎ในการท างาน 
2.   เครื่องจักร (Machines) : เทคโนโลยีตํางๆ เชํน คอมพิวเตอร์ เครื่องถํายเอกสาร หรือ

เครื่องมือที่ใช๎ในการผลิตที่ถูกใช๎ในกระบวนการ 
3.   วัตถุดิบ (Materials) : ข๎อมูล วิธีการท า จ านวนข๎อเท็จจริง แบบฟอร์ม และแฟูมข๎อมูล 
4.   การวัด (Measures) : ข๎อมูลที่คลาดเคลื่อนจะเกิดจากการวัดกระบวนการ หรือการเปลี่ยน

การกระท าของบุคคลโดยมีอคติเกี่ยวกับสิ่งที่วัดสูง รวมถึงวิธีการที่ใช๎ในการนั้นๆ 
5.   คน (People) : กุญแจที่หลากหลายในวิธีการที่องค์ประกอบอ่ืนๆ จะผสมผสานเพ่ือให๎เกิดผล

ลัพธ์ขององค์กร 
ขั้นที่ 4 การปรับปรุง : (I : Improve) การน าไปปรับปรุง ปฏิบัติจริงจะต๎องได๎รับการบริหารอยําง

รอบคอบและได๎รับการตรวจสอบ โดยจะต๎องมีการท าโครงการน ารํอง ทีมจะด าเนินการวิเคราะห์ปัญหา
อยํางระมัดระวังเพ่ือพิจารณาวําสิ่งใดอาจเกิดความผิดพลาด และเตรียมที่จะปูองกันหรือจัดการกับความ
ยุํงยากท่ีอาจเกิดข้ึน 

ขั้นที่ 5 การควบคุม (C : Control) งานที่เกี่ยวกับการควบคุมที่ Black Belt และทีมจะต๎องท าให๎
ส าเร็จ คือ 

1.   พัฒนากระบวนการติดตามเพ่ือรักษาการเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินการไว๎ให๎คงอยูํ 
2.   สร๎างแผนการตอบสนองส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน 
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3.   ท าการชํวยให๎ฝุายบริหารสนใจตัวชี้วัดที่ส าคัญจ านวนหนึ่งซึ่งจะท าให๎พวกเขาได๎รับข๎อมูล
เกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการ และการวัดปัจจัยของกระบวนการ 
4.   ถํายทอดโครงการโดยการน าเสนอผลงานและการสาธิต 
5.   สํงมอบความรับผิดชอบในโครงการให๎กับคนท่ีท างานตามปกติ 
6.   ท าให๎มั่นใจวําจะมีการสนับสนุนจากฝุายบริหารส าหรับวัตถุประสงค์ระยะยาวของโครงการ 

องค์ประกอบส าคัญท่ีมีบทบาทตํอ Six Sigma 
โครงสร๎างและหน๎าที่รับผิดชอบ ของ Six sigma ประกอบด๎วย 
1 .Champion เป็นชื่อเรียกผู๎ที่มีความรับผิดชอบสูงสุดตํอผลส าเร็จในงาน หรือผู๎บริหารระดับสูง 

(Executive-Level Management) สนับสนุนให๎เปูามายของงานส าคัญประสบความส าเร็จ รณรงค์และ
ผลักดันให๎เกิดองค์การ six sigma และเกิดกระบวนการปรับปรุงองค์การอยํางตํอเนื่อง ขจัดอุปสรรค ให๎
รางวัลหรือคําตอบแทน ตอบปัญหา อนุมัติโครงการ ก าหนดวิสัยทัศน์โครงการ สนับสนุนทรัพยากรในด๎าน
บุคลากร งบประมาณ เวลา สถานที่ ก าลังใจ และความชัดเจนในหน๎าที่ ผลักดันให๎มีจ านวน Black Belt 
และ Green Belt ที่เหมาะสมในองค์การ มีหน๎าที่ติดตามความก๎าวหน๎าของโครงการปรับปรุง ให๎สอดคล๎อง
กับเปูาหมายขององค์การ สํงเสริมและสนับสนุนการสร๎างวัฒนธรรมในการปรับปรุงให๎เกิดขึ้นในองค์การ 
โดยอาศัยการสื่อสาร การตั้งค าถามเพ่ือย้ าให๎เกิดแนวความคิดแบบ six sigma มีการชมเชยและการให๎
ประกาศนียบัตรแกํพนักงานในองค์การ มีการคัดเลือกโครงการปรับปรุงที่ ดีเยี่ยมและการให๎รางวัลเมื่อ
พนักงานปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

2. Six sigma Director มีหน๎าที่น าและบริหารองค์การให๎ส าเร็จบรรลุแนวทาง six sigma ภายใน
หนํวยงานทางธุรกิจตนเอง เป็นผู๎ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติและนโยบายการด าเนินงานของ six sigma 
สนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ที่ส าคัญในการกระจายนโยบายให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง 

3. Master Black Belt คือ ผู๎ช านาญการด๎านเทคนิค และเครื่องมือสถิติ เป็นผู๎มีความรู๎และความ
เชี่ยวชาญในการท างานเป็นอยํางดี และสามารถถํายทอดและให๎การอบรมเพ่ือสร๎างทีม Black Belt และ 
Green Belt ตลอดการปรับปรุงได๎ เป็นผู๎ชํวยเลือกโครงการปรับปรุงให๎แกํ Champion และเป็นผู๎มี
ความคิดสร๎างสรรค์ในการคัดเลือกโครงการปรับปรุง โดยมองในภาพรวมใหญํขององค์การ ได๎แกํ การ
ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน และการเสนอโครงการปรับปรุงที่เชื่อมโยงกันระหวํางหนํวยงานตําง เป็นต๎น 

4. Black belt คือ ผู๎บริหารโครงการ (Project Manager) และผู๎ประสานงาน (Facilitator )ได๎รับ
การรับรองวําเป็นสายด าชั้นครู Black belt เป็นการบํงบอกถึงระดับความสามารถสูงสุดของนักกีฬายูโด จะ
ท าหน๎าที่เป็นหัวหน๎าโครงการ บริหารลูกทีมที่มีลักษณะข๎ามสายงาน ซึ่งในการบริหาร six sigma จะ
ประกอบไปด๎วยการท าโครงการยํอยที่คัดเลือกจากปัญหาที่มีอยูํในกระบวนการตําง ๆ ขององค์การ 
กระจายกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทไปยังระดับปฏิบัติการ ผลักดันความคิดของ Champion ให๎เกิดขึ้น
และให๎ความชํวยเหลือ Master Black Belt six sigma Director และ Champion นอกจากนี้ยังเป็นผู๎
ค๎นหาปัญหาและอุปสรรคที่อยูํในองค์การ และวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความจ าเป็นในการท าให๎องค์การบรรลุ
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ความพึงพอใจของลูกค๎า เป็นผู๎บริหารโครงการในแตํละขั้นตอนตามแนวทาง six sigma ประกอบด๎วย 
กระบวนการวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง และการควบคุม โดยให๎เกิดการกระจายผลการปรับปรุงไปสูํ
การปฏิบัติ รายงานความก๎าวหน๎าของโครงการให๎ผู๎บริหารระดับสูงทราบ Black Belt จะต๎องท าหน๎าที่ใน
การโน๎มน๎าวทีมงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ คัดเลือกเครื่องมือที่จะน ามาใช๎ในการปรับปรุงได๎อยํางเหมาะสม 
เก็บรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับโครงการปรับปรุงจากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ ภายในองค์การ ทั้งจากพนักงาน
จนถึงระดับผู๎จัดการ สร๎างความมั่นใจวําผลลัพธ์ที่ได๎จากการปรับปรุงสามารถคงอยูํได๎ตลอดไป Black Belt 
ต๎องได๎รับการฝึกอบรมเพ่ือให๎มีความรู๎ทีส าคัญในการปรับปรุงการท างาน ซึ่งความรู๎หลัก ๆ ของ Black Belt 
เพ่ือการท าโครงการปรับปรุงที่จะได๎รับประกอบด๎วย 

4.1 ความรู๎ทางสถิติ 
4.2 ความรู๎ทางด๎านการบริหารโครงการ 
4.3 ความรู๎ทางด๎านการสื่อสารและการเป็นผู๎น าโครงการ 
4.4 ความรู๎เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอ่ืน ๆ 

5. Green belt คือพนักงานที่ท าหน๎าที่โครงการ เป็นผู๎ที่รับการรับรองวํามีความสามารถเทียบเทํา
นักกีฬายูโดในระดับสายเขียว ซึ่งในการบริหาร six sigma นั้น ผู๎ที่ท าหน๎าที่เป็น Green belt จะเป็นผู๎ชํวย
ของ Black belt ในการท างาน ท าหน๎าที่ในการปรับปรุงโดยใช๎เวลาสํวนหนึ่งของการท างานปกติ น าวิธีการ
ปรับปรุงตามแนวทาง six sigma ไปใช๎ในโครงการได๎ สามารถน าเอาแนวความคิดและวิธีการปรับปรุงไป
ขยายผลตํอในหนํวยงานของตนเองได๎ 

6. Team Member ในโครงการทุกโครงการจะต๎องมีสมาชิกท างาน 4-6 คน โดยเป็นตัวแทนของ
คนที่ท างานในกระบวนการที่อยูํในขอบขํายของโครงการสํวนส าคัญที่สุดในการท า Six sigma  คือ โปรเจ๏ก          
แชมเปี้ยน ซึ่งจะมีหน๎าที่ในการดูแลให๎การสนับสนุน และจัดหางบประมาณที่เพียงพอให๎แตํละ Six sigma 
และยังคอยสนับสนุน แบล็กเบลต์ 

ประโยชน์ในการน า Six Sigma ไปใช๎ในองค์กร 
1. สามารถแก๎ไขปัญหาอยํางเป็นระบบ และเสริมสร๎างกลยุทธ์ใหมํให๎ธุรกิจ 
2. บริหารจัดการและพัฒนาองค์กรโดยใช๎ข๎อมูลจริง และใช๎หลักการทางสถิติซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล 
3. สร๎างทีมงานในองค์กรให๎แข็งแกรํง โดยประสานความรํวมมือของพนักงานแตํละสํวนซึ่งมีผลการ

ปฏิบัติงานโดดเดํน และสามารถวัดผลได๎ 
4. เพ่ิมผลประกอบการด๎านการเงินจากโครงการประหยัดต๎นทุน เพ่ิมผลก าไรจากการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และขยายการด าเนินงานเพื่อเพ่ิมผลก าไร พร๎อมทั้งมํุงเน๎นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค๎า 
5. พัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพสูงขึ้น และปรับองค์กรให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 

 Six  Sigma  เป็นเทคนิคอยํางหนึ่งที่น ามาชํวยในการลดของเสียในกระบวนการปฏิบัติงานหรือ
ผลิตสินค๎า และยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิต ที่บริษัท  General  Electric บริษัท 
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Allied  Signal ได๎น ามาใช๎จนสามารถยกระดับคุณภาพสินค๎าบกพรํองเพียง 3.4 ชิ้น จากการผลิตสินค๎า
ทั้งหมด 1 ล๎านชิ้น 
 เลข 6 ในความหมายของ Six  Sigma หมายถึง ระดับคะแนนของ  Sigma ซึ่งบํงบอกถึงความ
สมบูรณ์แบบของระดับที่จะใช๎เป็นเกณฑ์วัด โดยเริ่มจาก 
 

ตารางที่  7  ระดับคะแนนของ  Sigma ซึ่งบํงบอกถึงความสมบูรณ์แบบของระดับที่จะใช๎เป็นเกณฑ์วัด 
ขอบเขตของคุณสมบัติ เปอร์เซ็นต์ ของเสียตํอ 1 ล๎านชิ้น 

± 1 Sigma 
± 2 Sigma 

  ± 3 Sigma 
± 4 Sigma 
± 5 Sigma 
± 6 Sigma 

       30.23 
       69.13 
       93.32 
       99.3790 
       99.97670 
       99.999660 

697,700 
308,700 
  66,810 
   6,210 
     233 

          3.4 
  

ดังนั้น Six  Sigma  คือ กระบวนการเพ่ือลดความผิดพลาด (Defects) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ตํางๆโดยมุํงเน๎นให๎เกิดความผิดพลาดน๎อยที่สุด หรือลดความสูญเสียให๎เหลือเพียงแคํ 3.4 หนํวยในล๎าน
หนํวยนั่นเอง [Defect  per  Million  Opportunities (DPMO)] 
 เปรียบเทียบความแตกตํางระหวําง Six  Sigma กับหลักการปรับปรุงงานวิธีตํางๆอาจกลําวได๎วํา 
Six  Sigma  เป็นกระบวนการที่รวบรวมหลักการปรับปรุงตํางๆ เพ่ือเข๎ามาชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน ได๎แกํ  Benchmarking  การปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต (Productivity  Improvement)           
การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Develovement)  และเทคนิครวมทั้งเครื่องมือทางสถิติ เป็นต๎น  น ามา
หลอมรวมกันเพื่อให๎พนักงานทุกระดับสามารถเข๎าใจ ปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม มีเปูาหมายเดํนชัด และที่ส าคัญ
ที่สุด คือ เห็นผลส าเร็จอยํางรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะวํา การบริหารแบบ Six  Sigma  จะเน๎นการบริหารจากบน
ลงลําง (Top  Down Management) คือ ผู๎บริหารต๎องผลักดันแนวความคิดและการหรับปรุงให๎เกิดขึ้น 
 การค านวณคําของ  Sigma  คํา  Sigma จะเป็นคําความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation)  ที่แสดงคําการกระจายของข๎อมูลวํามีการเกาะกลุํมกันมากน๎อยแคํไหน โดยนับจากคําเฉลี่ย

หรือคํามัชฌิม (Mean)  โดยปกติใช๎สัญลักษณ์เป็นอักษรกรีก คือ     ถ๎า  มีคํามาก แสดงวํา มีการ

กระจายของข๎อมูลมาก  กลําวคือข๎อมูลสํวนใหญํอยูํหํางจากคําเฉลี่ยมาก   แตํถ๎า  มีคําต่ า  แสดงวํา 
ข๎อมูลมรการเกาะกลุํมกันอยูํใกล๎คําเฉลี่ย สูตรค านวณคํา Sigma  คือ 
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   √       √
∑ (      ̅)

   
   

   
 

 =   Sigma  หรือความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   =   ข๎อมูลตํางๆ () 

 ̅ =   คําเฉลี่ยหรือมัชฌิมของข๎อมูลทั้งหมด  หรือ   
N

x i  

N    =   จ านวนข๎อมูล 
กํอนท า Six Sigma ผู๎ปฏิบัติงานทุกคนจะต๎องท าความเข๎าใจกับค าวํา”ของเสีย”ให๎ตรงกันเป็น

อันดับแรกเพ่ือจะได๎ถือเป็นแนวทางเดียวกันในการที่จะน าไปปรับปรุง หรือชํวยกันลดของเสีย ตามหลักของ 
Six Sigma ของเสียอาจมีได๎หลายแบบ ตัวอยํางเชํน ในสายงานการผลิตของเสียคืองานที่ท าท าออกมาแล๎ว
สํงให๎ลูกค๎าไมํได๎ แตํถ๎าในแงํของฝุายการเงินของเสียอาจไมํได๎ปรากฏอยูํในรูปของผลิตภัณฑ์ แตํจะถือวํา
อะไรก็ตามที่ท าแล๎วต๎องมีการปรับเปลี่ยน แก๎ไข ท าซ้ าท าซ๎อน เหลํานี้เรียกวําของเสียทั้งสิ้น ถ๎าเป็นงานใน
ลักษณะของสารสนเทศจะพิจารณาถึงเวลาที่ใช๎ในการแก๎ปัญหาหรือการสูญหายของข๎อมูลที่เก็บไว๎เพ่ือที่จะ
ใช๎เป็น Back Up ส าหรับการจัดสํงสินค๎า ของเสียคือการสํงของไมํทันตามก าหนดเวลาที่ก าหนด 
เพราะฉะนั้น Six Sigma จึงเป็นเทคนิคในการลดของเสีย และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให๎
มากขึ้น 

หลักส าคัญของ Six Sigma ประกอบด๎วย 
1. ผู๎ปฏิบัติการต๎องเข๎าใจวํากระบวนการที่น ามาใช๎นั้นๆใครเป็น”ลูกค๎า” และเมื่อทราบวํา

ลูกค๎าคือใครแล๎วก็ต๎องท าความเข๎าใจวําอะไรคือสิ่งที่ลูกค๎ามีความพึงพอใจมากที่สุด และใช๎เกณฑ์ความพึง
พอใจของลูกค๎าเป็นแนวทางมํุงสูํการปรับปรุง 

2. ต๎องอาศัยอานุภาพรํวมกันระหวํางคน (People power) กับอนุภาพแหํงกระบวนการ 
(Process power) เชํนมีความมุํงมั่นทั้งคนและมีกระบวนการที่จะไมํท าให๎เกิดข๎อผิดพลาดไมํยอมปลํอย
เวลาให๎ผํานไปโดยสูญคุณคําหรือสูญเสียวัตถุดิบ สิ้นเปลองโดยเปลําประโยชน์ ไมํท าให๎เกิดข๎อผิดพลาดใน
การสํงมอบสินค๎าหรือบริหาร ไมํละเลยที่จะมํุงมั่นท าในสิ่งที่ถูกต๎องตั้งแตํแรก และกระท าให๎ดีที่สุด 

3. การด า เนินการจะมี  (1 )  การวัดผล  (Measure)  (2 )  การวิ เคราะห์  (Analyze)              
(3) การปรับปรุง (Improve) และ  (4) การควบคุม (Control) ซึ่งลักษณะทั้ง 4 สํวนข๎างต๎น                 
จะประกอบด๎วยสิ่งส าคัญยํอยๆ คือ การใช๎คําสถิติ การท า Benchmark  และการออกแบบการทดลอง 
(Design of Experiment) 

4. ความส าเร็จของ Six Sigma ต๎องสร๎างความพร๎อมในองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ สร๎างภาวะ
ผู๎น าของผู๎บริหารภายในองค์การ มีการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การที่มีประสิทธิภาพสูง มีการวาง   
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กลยุทธ์ ที่มุํงสูํการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง ต๎องตั้งเปูาหมายให๎เดํนชัดและต๎องก าหนดระยะเวลาที่เป็น
รูปธรรม มีวิธีการคัดเลือกบุคลากรและก าหนดโครงการให๎รับผิดชอบ 

5. มีการจัดตั้งโครงการ Six Sigma ซึ่งเป็นโครงการยํอยที่จัดตั้งขึ้นมาส าหรับน าปัญหาของ
เสียที่เกิดขึ้นมาชํวยกันแก๎ไข 

6. การปรับ Six Sigma จะต๎องท าให๎ครบถ๎วน ทั้ง 3 ระดับ คือระดับธุรกิจ ซึ่งรวมทุกสิ่ง      
ที่เกี่ยวกับบริษัทถือวําเป็นระดับสูงสุด ระดับถัดไปคือระดับปฏิบัติการ และระดับลํางสุดคือระดับ
กระบวนการ โดยจะต๎องการปรับปรุงในทุกระดับ 

7. ฝึกอบรมในงานที่เก่ียวกับการท า Six Sigma อยํางเพียงพอและเหมาะสมในทุกระดับของ
องค์การ 

ขั้นตอนของการน า Six Sigma มาใช๎ มีกระบวนการ  5 ขั้นตอนคือ (1) การก าหนดเปูาหมาย 
(Define target)  (2) การวัดความสามารถของกระบวนการ (Measure)  (3) การวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา (Analyze) (4) การปรับปรุงโดยเน๎นที่ต๎นเหตุของปัญหา (Improve) (5) การควบคุมกระบวนการที่
ผลกระทบ (Control) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การก าหนดเปูาหมาย (Define target)  โดยการรวบรวมข๎อมูลเพ่ือพิจารณาปัญหาที่เป็น
เปูาหมายในการจัดท า Six Sigma ซึ่งประกอบด๎วยหลักในการเลือกดังนี้ 

1.1 ต๎องเป็นปัญหาที่สร๎างความเสียหายมากท่ีสุด 
1.2 ต๎องเป็นปัญหาที่เกิดต๎นทุนคําใช๎จํายมากท่ีสุด 
1.3 ต๎องเป็นปัญหาที่ท าให๎ลูกค๎าไมํพอใจบริษัท 
1.4 เป็นทางเลือก ที่ถ๎าแก๎ไขแล๎วจะท าให๎เกิดผลตอบแทนแกํองค์การมากท่ีสุด 

2. การวัดความสามารถของกระบวนการ (Measure)  วําควรมีความถี่ในการเกิดของเสีย 
(Frequency of defects) มากน๎อยแคํไหน โดเอาจ านวนตัวเลขที่มีของเสียเป็นตัวตั้ง แล๎วหารด๎วยจ านวน
ของที่ผลิตทั้งหมด จากนั้นก็จะน าไปเปรียบเทียบกับบริษัทของคูํแขํงที่เหนือกวําเพ่ือดูสมรรถนะของบริษัท
วําอยูํในระดับไหน จุดส าคัญท่ีต๎องวัดจึงเรียกวํา “จุดวิกฤตตํอคุณภาพ” [Critical to Quality (CTQ)] หรือ
สิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุดตํอลักษณะคุณภาพหรือผลงานของเรา เครื่องมือที่ใช๎ในการวัดคือ ผังการไหลของ
งาน (Process  flowcharting) ความนําจะเป็น (Probability) กระบวนการสถิติและการกระจาย 
(Distributions and statistical processes)  การชี้จุดอันตรายและความนําจะเป็น (Probability and 
hazard ploting)  การวัดด๎วย Six Sigma การใช๎ผังควบคุม (Basic Control chart) การประเมิน
กระบวนการและประสิทธิภาพการผลิตของกระบวนการ (Process capability and process 
performance)  การวิเคราะห์ระบบการวัดผล (Measurement system analysis)  แมททริกซ์สาเหตุ
และผล (Cause – and – effect matric)  และการกระจายหน๎าที่คุณภาพ (Quality function 
deployment) การวิเคราะห์ผลกระทบและความถี่ท่ีล๎มเหลว (Failure mode and effect analysis) 
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3.   การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Analyze) เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเพ่ือค๎นหาวํา
กระบวนการที่ใช๎อยูํมีสภาพอยํางไร โดยเปรียบเทียบกับคูํแขํง ถ๎าอยูํในสภาพที่แยํกวําคูํแขํง ถือวําอยูํใน
สถานการณ์ล าบาก เครื่องมือที่น ามาใช๎วิเคราะห์หาสาเหตุ คือ Multiple Regression , Two – Factor 
[two-way] analysis of variance , Single – factor [One-way] analysis of variance , Correlation 
and simple linear regression , Variance component analysis , Bootstrapping , Comparison 
tests : attribute response , Comparison tests : Continuous response visualization of data , 
Confidence intervals and hypothesis tests , Inferences : Continuous response Inferences 
:attribute response. 

4. การปรับปรุงโดยเน๎นที่ต๎นเหตุของปัญหา (Improve) จะใช๎ประโยชน์จากการวางแผน
ออกแบบการทดลองตามวิธีการของ Six Sigma เข๎ามาชํวยในการปรับปรุงของเสียให๎ลดลง ซึ่งแบํงออกเป็น 
2 ด๎าน คือ (1) การใช๎กลยุทธ์ (Strarggy) และ (2) การใช๎ระบบการวัด (Matrics)102 

4.1  การใช๎กลยุทธ์ ประกอบด๎วย โปรแกรม การริเริ่มและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
   4.2  การใช๎ระบบการวัด ประกอบด๎วย สมรรถภาพและผลการปฏิบัติงาน (Capability / 
Performance)  ระดับคุณภาพของ Sigma  ข๎อผิดพลาดตํอ 1 ล๎านโอกาส ผลผลิตที่ผํานมา ต๎นทุนของ
คุณภาพที่ไมํดี ระบบการวัดความสูงระดับ 3,000 ฟุต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่  15  การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตาม Six Sigma 

                                                           
102 Breyfogle III , Forrest W.,James M. Cupello and Becki Meadows. , Managing Six 

Sigma. (New York : John Wiley & Sons, Inc. 2001) 
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การควบคุมกระบวนการที่ผลกระทบ (Control) สายด าจะก าหนดมาตรการตํางๆเพ่ือเป็นตัวคอย
ควบคุมตัวแปรส าคัญๆ ให๎อยูํในชํวงมาตรฐานใหมํที่เป็นระดับการท างานที่ค๎นพบในขั้นตอนของการ
ปรับปรุงในขั้นที่ 4 เครื่องมือที่ใช๎ในการควบคุมคือ ผังควบคุมเปูาหมายและผังควบคุมระยะสั้น (Short – 
run and target control charts)  การควบคุมกระบวนการทางวิศวกรรมและคําเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ  
Exponentially  ผังควบคุมกํอนลงมือปฏิบัติ แผนควบคุมและกลยุทธ์อื่นๆ การทดสอบความเที่ยวตรงแบบ
ระบบ  Repairable และแบบ Nonrepairable devices  การทดสอบหน๎าที่ที่ส าเร็จ / ล๎มเหลว (Pass / 
Fail functional testing) ซึ่งเครื่องมือเหลํานี้จะชํวยท าให๎ของเสียลดลงเหลือ 3.4 หนํวย ตํอ 1 ล๎านหนํวย 
ตามระบบของ Six Sigma 
 

การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total  Quality  Management : TQM) 
ความหมายของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total  Quality  Management : TQM)        

มีผู๎ให๎ความหมายไว๎หลายประการดังนี้ 
1. TQM  เป็นแนวทางในการสร๎างคุณภาพเข๎าไปทุกๆกระบวนการขององค์การ ซึ่งเกี่ยวข๎อง

กับวงจรคุณภาพและทีมงานปรับปรุงคุณภาพ โดยถือวําคุณภาพเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกทุคน
ภายในองค์การ และต๎องสร๎างคุณภาพเข๎าไปในกระบวนการทุกจุด ทั้งนี้เกี่ยวข๎องโดยตรงหรือโดยทางอ๎อม
กับความพึงพอใจของลูกค๎า 

2. TQM  เป็นการบริหารองค์การทั้งหมดเพ่ือให๎มีลักษณะที่ดีในด๎านผลิตภัณฑ์และบริการซึ่ง
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค๎า 

3. TQM  เป็นการควบคุมคุณภาพซึ่งมุํงที่เงื่อนไขขององค์การจากการใช๎ความพยายาม
ปรับปรุงคุณภาพรํวมกัน โดยมีจุดมุํงหมายขององค์การและใช๎คุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญในการประเมินการ
ท างาน หรือเป็นปรัชญาที่ผู๎บริหารระดับสูงเน๎นการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการอยํางตํอเนื่อง ซึ่งมีผล
ตํอสินค๎าและบริการ 

4. TQM  เป็นกระบวนการซึ่งบริษัทใช๎เพ่ือบรรลุด๎านคุณภาพโดยมีเปูาหมายที่จะก าจัดสิ่งที่
บกพรํองออกไป103 

การบริหารจัดการคุณภาพชํวยให๎องค์การบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายและท าให๎บริษัทเกิดความ
นําเชื่อถือในด๎านความมีหลักเกณฑ์ในการผลิตสินค๎า บริการ การสั่งซื้อ และสร๎างความพึงพอใจแกํลูกค๎า
กลําวคือ บริษัทจะต๎องด าเนินงานเป็นขั้นตอน ตัดสินใจอยํางรอบคอบ ตลอดจนมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งถือวําเป็นเรื่องจ าเป็นที่จะท าให๎บริษัทสามารถผลิตสินค๎าท่ีมีคุณภาพเพ่ือให๎สามารถแขํงขัน
ในตลาดโลกได๎ 

หลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)  ของ Dr. W. Edward  Deming   

                                                           
103 Daniels , John D. and Lee H. Radebaugh. , International  Business : 

Environment and Operations. 9yh ed. (New Jersey : Prentice – Hall , 2001) G-13. 
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Dr. W. Edward  Deming  ได๎ก าหนดกฎเกณฑ์หรือหลักการส าคัญส าหรับการบริหารจัดการ
คุณภาพโดยรวม ไว๎ 14 ประการ 

การน าหลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม  14  ประการของ  W. Edward  Deming  มาใช๎
ในการปฏิบัติงานจะชํวยให๎ผู๎บริหารสามารถปรับปรุงคุณภาพสินค๎าและบริการได๎ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ก าหนดจุดมุํงหมายที่แนํวแนํในการปรับปรุงสินค๎าและบริการ (Create  constancy of 
purpose for the improvement of goods and services)  องค์การควรมีความพยายามอยําง
สม่ าเสมอในการปรับปรุงคุณภาพ การเพ่ิมผลผลิต และสร๎างความพึงพอใจให๎แกํลูกค๎า โดยการปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 2. การยอมรับเอาปรัชญาใหมํมาใช๎ในการปฏิเสธ (ตํอต๎าน) ข๎อผิดพลาดและสิ่งที่ไมํเหมาะสม 
(Adopt a new philosophy to reject mistakes and negativism) ลูกค๎า ผู๎บริหาร และพนังงาน
ทั้งหมดจ าเป็นต๎องเปลี่ยนทัศนคติไปปฏิเสธคุณภาพของงานที่ไมํสามารถยอมรับได๎ และการบริการที่ไมํ
เหมาะสมให๎หมดสิ้นไป 
 3. ยกเลิกการอาศัยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จ านวนมาก (Cease dependent on mass 
inspection)  เปลี่ยนจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังจากการผลิตเพ่ือคัดสินค๎าคุณภาพไมํดีออกเป็นการ
หันมาเน๎นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อสร๎างสินค๎าคุณภาพดีกวําแทน 
 4. ยกเลิกวิธีการปฏิบัติที่ตัดสินธุรกิจโดยค านึงถึงราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบแตํเพียงอยํางเดียว 
(End the practice of awarding business on price alone) มีการสร๎างสัมพันธ์อันดีระยะยาวกับ       
ผู๎จ าหนํายปัจจัยการผลิต ซึ่งสามารถสํงมอบสินค๎าที่คุณภาพดีท่ีสุด 
 5. การปรับปรุงระบบการผลิตและการบริการอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง ( Improve constantly 
and forever the system of production and service) การปรับปรุงไมํใชํการใช๎ความพยายามเพียง
ครั้งเดียว ผู๎บริหารจะต๎องเป็นผู๎ชี้น าแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเพ่ิมผลผลิต และการสร๎างความพึง
พอใจให๎แกํลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง 
 6. จัดให๎มีการฝึกอบรมในองค์การ (Institute  Training) โดยการฝึกอบรมสมาชิกทั้งหมดของ
องค์การเพื่อให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางสม่ าเสมอ 
 7. จัดให๎มีความเป็นผู๎น า (Institute Leadership)  ผู๎บริหารต๎องเตรียมความเป็นผู๎น าเพ่ือชํวยให๎
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได๎ดีกวํา 
 8. ขับไลํความกลัว (Drive out fear) ในการซักถามหรือหยิบยกปัญหา  โดยการสร๎างบรรยากาศ
ให๎พนักงานไมํเกดความรู๎สึกกลัวในการซักถาม หรือหยิบยกปัญหาขึ้นมาปรึกษาหารือรํวมกับผู๎บริหาร 
 9. แก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นระหวํางหนํวยงาน (Break down barriers between unit)  ต๎องแนํใจวํา
บุคคลในแผนกหรือหนํวยงานตํางๆขององค์การปฏิบัติงานได๎อยํางสอดคล๎องกับเปูาหมายและสามารถ
ท างานเป็นทีมเพ่ือความส าเร็จของเปูาหมายโดยสํวนรวม โดยปราศจากการแบํงหนํวยงานกัน 
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 10. ยกเลิกค าขวัญ การเคี่ยวเข็ญ และเปูาหมายส าหรับพนักงาน (Eliminate slogans , 
exhortations and target for the work force) ในกรณีจะเลิกก าหนดเปูาหมายการท างาน เพราะวํา
เป็นการจ ากัดความสามารถของพนักงาน การเลิกในเรื่องนี้จะเป็นการท๎าทายความสามารถ 
 11. ยกเลิกโควตาที่เป็นตัวเลข (Eliminate numerical quotas) โควตาถือวําเป็นเพียงหนํวยของ
ความส าเร็จเทํานั้นไมํใชํคุณภาพหรือวิธีการ และตัวเลขของโควตาอาจน าไปสูํความบกพรํองของสินค๎า การ
สูญเสียทรัพยากร และท าให๎เกิดการเสียขวัญของพนักงาน 
 12. การขจัดอุปสรรคออกไปเพ่ือสิ่งที่ดีที่สุดในการท างาน (Remove barriers to pride in work) 
คนสํวนใหญํต๎องการท างานที่ดี แตํอาจถูกขัดขวางจากการด าเนินการโดยการบริหารจั ดการที่น าไปสูํ
แนวทางที่ผิด (Misguided management) การติดตํอสื่อสารที่ไมํดี (Poof communication) เครื่องมือ
เครื่องจักรที่มีข๎อผิดพลาด (Faulty equipment) วัตถุดิบที่มีข๎อบกพรํอง (Defective materials) และ
อุปสรรคอื่นๆซึ่งผู๎บริหารต๎องขจัดออกไปเพ่ือปรับปรุงคุณภาพให๎ดีขึ้น 
 13. จัดให๎มีโปแกรมที่มีพลังตํอการศึกษาและการฝึกอบรมใหมํ ( Institute a vigorous program 
of education and retraining) ทั้งผู๎บริหารและพนักงานจ าเป็นต๎องได๎รับการเรียนรู๎ถึงวิธีการด๎านคุณภาพ
แบบใหมํๆ 
 14. การลงมือแก๎ไขเพ่ือให๎การเปลี่ยนสภาพประสบผลส าเร็จ (Take action to accomplish the 
transformation)  ด๎วยข๎อผูกมัดของผู๎บริหารระดับสูงท าให๎ผู๎บริหารระดับอ่ืนๆมีความกล๎าที่จะท าการ
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์การ ซึ้งจะปรับปรุงคุณภาพให๎ดีขึ้นได๎ 

และได๎พัฒนาเป็นแนวความส าหรับโปรแกรมในการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมที่มีประสิทธิผล 
6 ประการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิภาพที่  16  แนวคิดของโปรแกรมการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมที่มีประสิทธิผล (Concepts 
for an effective TQM program) 
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1. การปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง (Continuous Improvement)  การบริหารจัดการโดยรวม 
(TQM) ต๎องเป็นกระบวนการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะครอบคลุมถึงบุคลากร อุปกรณ์ ผู๎จ าหนํายปัจจัย
การผลิต วัตถุดิบ และข้ันตอนการผลิต เป็นปรัชญาขั้นพ้ืนฐานของการปฏิบัติการ ซึ่งต๎องมีการปรับปรุงให๎ดี
ขึ้น เปูาหมายขั้นสุดท๎ายก็คือ ความส าเร็จที่สมบูรณ์ ซึ่งจะท าไมํได๎ถ๎าไมํมีการศึกษาค๎นคว๎า 

Water  Shewhart  ซึ่งเป็นผู๎ริเริ่มการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality  Management)  และได๎
พัฒนาโมเดล ส าหรับการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง คือ วงจร PDCA ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การวางแผน  (Plan) เป็นการเตรียมแผน เพ่ือการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง 
2. การลงมือปฏิบัติ (Do)  เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผน เพ่ือการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง 
3. การตรวจสอบ (Check)  เป็นการตรวจสอบวําได๎ด าเนินการตามแผนที่ได๎วางไว๎หรือไมํ

อยํางไร 
4. การแก๎ไขข๎อบกพรํอง (Action)  จากากรตรวจสอบหากการปฏิบัติงานบรรลุผลตามแผนที่

วางไว๎ก็ด าเนินตํอไป แต๎ถ๎าพบข๎อบกพรํองก็ท าการแก๎ไขเพ่ือการปรับปรุงใหมํ 
ในประเทศญี่ปุุน จะใช๎ค าวํา Kaizen ซึ่งเป็นค าภาษาญี่ปุุนที่อธิบายถึงกระบวนการปรับปรุงอยําง

ตํอเนื่อง ส าหรับการปรับปรุงคุณภาพของสินค๎าให๎สูงขึ้น ในขณะที่สหรัฐอเมริกาใช๎เทคนิคการบริหาร
จัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ข๎อบกพรํองเป็นศูนย์ (Zero defect) และ Six Sigma ส าหรับการปรับปรุง
อยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย อยํางไรก็ตามผู๎บริหารการผลิตจะมีบทบาทส าคัญในการมี่จะกระตุ๎นให๎
มีการพัฒนาและปรับปรุง พร๎อมทั้งการสร๎างวัฒนธรรมการท างานขององค์การที่ดีข้ึน 

2. การมอบหมายงานให๎แกํพนักงาน (Employee  Empowerment)  เป็นการขยายงานสูํ
พนักงานระดับลําง  เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรับผิดชอบ104 หรือเป็นกลยุทธ์การผลักดันให๎มีการตัดสินใจไปสูํ
พนักงานที่เหมาะสมในระดับลํางสุด หรือเป็นการกระจายอ านาจให๎ลูกจ๎างในแตํละขั้นตอนการผลิตธุรกิจ
ประมาณ 85% จะประสบปัญหาเรื่องคุณภาพที่เกี่ยวกับวัตถุดิบและกระบวนการผลิตไมํใชํปัญหามาจาก
ลูกจ๎าง การออกแบบอุปกรณ์และกระบวนการผลิตให๎มีคุณภาพในระดับสูงนั้นจะต๎องมีคนเข๎าใจขอบก
พร๎องของระบบ ซึ่งการบริหารจัดการนี้จะต๎องท าให๎เป็นระบบในแตํละวัน เพราะเมื่อมีความไมํถูกต๎อง
เกิดขึ้นจะท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานท างานผิดพลาดไมํวําจะเป็นด๎านการผลิต การออกแบบ และระบบงาน จะ
ผิดพลาดเพราะการออกแบบผิด ซึ่งการเข๎าใจระบบจะท าให๎ผู๎ปฏิบัติงานค๎นพบสาเหตุของข๎อบกพรํองและ
แก๎ไขได๎ทัน 

เทคนิคส าหรับการมอบหมายงานให๎แกํพนักงาน (Employee  Empowerment) ประกอบด๎วย 
(1) การสร๎างเครือขํายการสื่อสารกับพนักงาน  (2) เปิดโอกาสให๎แสดงความคิดเห็นที่สนับสนุนหัวหน๎างาน  
(3) กระจายความรับผิดชอบจากผู๎จัดการกลุํมไปสูํพนักงานฝุายปฏิบัติการ  (4) สร๎างขวัญและก าลังใจให๎

                                                           
104 Heizer , Jay and Barry Render. , Operations  Management.  6th ed. (New Jersey : 

Prentice – Hall , Ince., 2001) , 386. 
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เกิดขึ้นภายในองค์การ (5) พัฒนาโครงสร๎างองค์การให๎เป็นทางการ  โดยอาศัยแนวทางวงจรคุณภาพเพ่ือ
สนับสนุนการท างานเป็นทีม 

การท างานที่มุํงเน๎นเพื่อให๎เป็นทีมคุณภาพได๎นั้น  ทีมจะต๎องมุํงพัฒนาระบบคุณภาพ ซึ่งทีมคุณภาพ
ที่เรารู๎จักกันดีได๎แกํ ทีมวงจรคุณภาพ (Quality Circles) 

ทีมวงจรคุณภาพ (Quality Circles) เป็นกลุํมของพนักงานที่ปฏิบัติงานโดยให๎ความสะดวกอยําง
สม่ าเสมอเกี่ยวกับการแก๎ไขปัญหาในการท างาน หรือ เป็นกลุํมของพนักงานที่มีการประชุมรํวมกันเป็นปกติ
กับหัวหน๎างาน เพ่ือก าหนดปัญหาด๎านการผลิตและเสนอแนะผลการแก๎ปัญหา ซึ่งสมาชิกจะได๎รับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนกลุํม การแก๎ปัญหาและการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยสถิติ โดยปกติจะมีการ
ประชุมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มักจะเป็นเวลาหลังเลิกงานหรือบางครั้งอาจท าในเวลางานก็ได๎ ถึงแม๎สมาชิก
จะไมํได๎รับรางวัลเป็นตัวเงินแตํพวกเขาก็จะได๎รับการยอมรับจากบริษัทโดยเฉพาะอยํางยิ่งสมาชิกที่ได๎รับ
การฝึกอบรมจะเรียกวํา ผู๎สร๎างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคด (Facilitator) 
 ผู๎สร๎างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคด (Facilitator) เป็นบุคคลที่ชํวยให๎วงจรคุณภาพ
บรรลุผลส าเร็จ และเป็นผู๎น าในวงจรคุณภาพในการก าหนดและแก๎ไขปัญหาการท างาน105 ซึ่งปกติจะท า
หน๎าที่ชํวยเหลือในการอบรมสมาชิกและท าให๎การประชุมเป็นไปอยํางราบรื่น ทีมที่มุํงคุณภาพจะพิสูจน์ให๎
เห็นวํา การปฏิบัติด๎านต๎นทุนอยํางมีประสิทธิภาพสามารถเพ่ิมผลผลิตได๎เชํนเดียวกับคุณภาพ 

3. การก าหนดมาตรฐานเทียบเคียงหรือมาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) เป็น
ทางเลือกมาตรฐานของการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นตัวแทนของผลการปฏิบัติงานี่ดีที่สุดส าหรับกระบวนการ
หรือกิจกรรม106 การก าหนดมาตรฐานจะรวมถึงการก าหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การบริการ ต๎นทุนและ
วิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการปฏิบัติคล๎ายๆกัน เป็นการพัฒนาจุดมาตรฐาน ซึ่งได๎แกํ (1) ตัดสินใจวําอะไร
คือมาตรฐาน (2) สร๎างรูปแบบมาตรฐานที่เป็นทีม (3) ก าหนดหุ๎นสํวนที่เป็นมาตรฐาน (4) แก๎ไขและ
วิเคราะห์ข๎อมูลที่เป็นมาตรฐาน (5) กระท าการเพ่ือให๎เหมาะสมหรือเป็นเกณฑ์การเทียบเคียงมาตรฐาน ซึ่ง
การสร๎างมาตรฐานที่ตํางจากคํูแขํงเป็นสิ่งที่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ต๎องการ 

4. ระบบจัดสํงสินค๎าทันแบบเวลาพอดี (Just – In – Time : JIT) เป็นระบบการควบคุม
สินค๎าคงเหลือให๎ทันเวลาพอดี โดยสินค๎าคงเหลือรายการตํางๆและวัตถุดิบต๎องมาถึงโรงงานทันตามความ
ต๎องการผลิตนายการผลิตพอดี จึงเป็นการวางแผนด๎านวัตถุดิบอยํางรอบคอบ ซึ่งจะชํวยให๎สามารถลด
ต๎นทุนการขนสํงให๎น๎อยที่สุด หรือเป็นระบบซึ่งลดต๎นทุนสินค๎าคงเหลือด๎วยการมีสํวนประกอบและชิ้นสํวน

                                                           
105 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. , การบริหารการตลาดยุคใหม่ : ฉบับปรับปรุงปี 2546. 

(กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร จ ากัด , 2546) , 259. 
106 Heizer , Jay and Barry Render. , Operations  Management ,  6th ed. (New Jersey : 

Prentice – Hall , Ince.,2001) , 176. 



145 

การผลิตสํงมาให๎ทันตามความต๎องการในการผลิต107 ระบบการจัดสํงสินค๎าแบบทันเวลาพอดีเป็นการ
ออกแบบเพ่ือการผลิตหรือการขนสํงสินค๎าให๎ทันเวลาพอดี เพ่ือลดจ านวนสินค๎าคงเหลือที่บริษัทมีอยูํในมือ
ด๎วยการควบคุมด๎านคุณภาพและก าหนดการซื้อวัตถุดิบให๎ทันเวลาพอดีส าหรับการใช๎ ซึ่งระบบการจัดสํง
สินค๎าแบบทันเวลาพอดีจะเก่ียวข๎องกับเรื่องคุณภาพใน 3 ทาง ดังนี้ 

4.1 ระบบการจัดสํงสินค๎าแบบทันเวลาพอดีสามารถลดต๎นทุนด๎านคุณภาพได (JIT cuts the 
cost of quality) ต๎นทุนความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นโดยตรงจากสินค๎าคงเหลือที่อยูํในมือ ดังนั้นการมีสิค๎า
คงเหลืออยูํในมือจ านวนน๎อย ก็จะท าให๎สามารถลดต๎นทุนลงได๎ การใช๎ระบบการควบคุมคุณภาพด๎วยการ
จัดสํงสินค๎าคงเหลือจะเป็นการชํวยตัดสินค๎าที่มีคุณภาพไมํดีออกไปได๎ทันที 

4.2 ระบบการจัดสํงสินค๎าแบบทันเวลาพอดีชํวยปรับปรุงด๎านคุณภาพ (JIT improve 
quality)  ระบบการจัดสํงสินค๎าแบบทันเวลาพอดีท าให๎ไมํต๎องมีระยะเวลารอคอย (Lead time) จะชํวยท า
ให๎สินค๎ามีความสดใหมํและสามารถจ ากัดจ านวนของแหลํงที่ผิดพลาดได๎ ระบบการจัดสํงสินค๎าแบบทันเวลา
พอดีจะท าให๎เกิดระบบการเตือนลํวงหน๎าแตํเนิ่นๆ เมื่อมีปัญหาด๎านคุณภาพท้ังภายในบริษัทและกับผู๎ขาย 

4.3 ระบบการจัดสํงสินค๎าแบบทันเวลาพอดีท าให๎คุณภาพดีกวํา (Better Qualirty) หมายถึง 
การมีสินค๎าคงเหลือน๎อยกวําและใช๎งํายกวํา วัตถุประสงค์ของการรักษาสินค๎าคงเหลือที่มีตํอการผลิตที่ไมํดี
ซึ่งจะเป็นผลมาจากคุณภาพที่ไว๎ใจได๎ ถ๎าสินค๎ามีคุณภาพคงที่ ระบบการจัดสํงสินค๎าแบบทันเวลาพอดี (JIT) 
จะท าให๎บริษัทลดต๎นทุนส าหรับสินค๎าคงเหลือ 

5. เทคนิคทากูชิ (Taguchi technique) เป็นเทคนิคการควบคุมคุณภาพโดยมุํงปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ตั้งแตํชํวงที่มีการออกแบบ108  ปัญหาด๎านคุณภาพเป็นปัญหาของผลิตภัณฑ์ (Product) และการ
ออกแบบกระบวนการ (Process design) เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่จ าเป็น ในการเตรียมการเพ่ือขจัดปัญหา
เหลํานี้คือ เทคนิคทากูชิ (Taguchi technique) 

แนวความคิดด๎านเทคนิค Taguchi มี 3 แนวความคิดที่ส าคัญคือ (1) คุณภาพผลิตภัณฑ์มีความ
คงที่ (Quality Robust) (2) การสูญเสียหน๎าที่ด๎านคุณภาพ (Quality loss  function) (3) การมุํง
เปูาหมายด๎านคุณภาพ (Target-oriented quality) ซึ่งจะได๎กลําวไว๎โดยละเอียดในหัวข๎อเครื่องมือหาร
บริหารจัดการคุณภาพโดยรวมซึ่งอยูํในบทนี้ 

6. ความรู๎ในการใช๎เครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Knowledge of 
TQM tools) ทุกคนในองค์การต๎องได๎รับการฝึกหัดเทคนิคในวิธีการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) 
ซึ่งในหัวข๎อถัดไปจะเป็นการมุํงการใช๎เครื่องมือตํางๆบางชนิดและการขยายเครื่องมือเพ่ือใช๎ในการบริหาร
จัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) 
                                                           

107 Daniels , John D. and Lee H. Radebaugh., International Business : Environments 
and Operations. 9th ed. (New Jersey : Prentice – Hall , 2001) G-8. 

108 Heizer, Jay and Barry Render. , Operation  Management. 6th ed. (New Jersey : 
Prentice – Hall , Ince., 2001) , 178. 
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ปฏิกิริยาลูกโซํที่เกิดขึ้นตามหลักของหารบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมของ Deming (Total 
Quality Management (TQM) Deming chain reaction) ในการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมจะท าให๎
มีผลกระทบเป็นปฏิกิริยาลูกโซํซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังแผนภูมิภาพ 17  ดังนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพที่  17 ปฏิกิริยาลูกโซํในการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม [Total Quality 

Management (TQM) Deming chain reaction] 
1. การปรับปรุงคุณภาพ (Improve quality) หลักในการปรับปรุงคุณภาพนั้นจ าเป็นต๎อง

ศึกษาความต๎องการของลูกค๎าวําต๎องการคุณภาพในลักษณะใด คุณภาพอาจไมํใชํคุณภาพที่ดีที่สุดแตํเป็น
คุณภาพที่ลูกค๎าต๎องการ 

2. การลดต๎นทุน (Decrease  costs) และการเพ่ิมต๎นทุน (Increase  costs) การปรับปรุง
คุณภาพนั้นอาจท าให๎ต๎นทุนเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็ได๎ซึ่งจะมีผลกระทบตํอก าไรหรือขาดทุนขององค์การด๎วย 

3. การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต (Improve  productivity) ผลผลิต 
4. การลดราคา (Decrease prices) หรือการขึ้นราคาสินค๎า (Increase  prices)  

(Perceived  price) การพิจารณาวําจะลดราคาหรือข้ึนราคาสินค๎านั้นต๎องพิจารณาต๎นทุนของสินค๎าด๎วยวํา
ต๎นทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ในการขึ้นราคาสินค๎านั้นต๎องพิจารณาด๎วยวําลูกค๎าจะยอมรับราคาสินค๎านั้นหรือไมํ 
(Perceived  prices) ในกรณีราคาสินค๎ามีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าของลูกค๎า กิจการอาจใช๎วิ ธีการ
ลดต๎นทุนสินค๎า หรือลดปริมาณสินค๎าลง แตํยังคงราคาเดิมไว๎ 

5. การเพ่ิมตลาด (Increase  marking) หรือการเพ่ิมยอดขาย (Increase  sales) การ
ปรับปรุงคุณภาพนั้นจ าเป็นต๎องพิจารณาวําเป็นที่ต๎องการของลูกค๎า (ตลาด) หรือไมํ หากสินค๎านั้น เป็นที่
ต๎องการของตลาดจะท าให๎สามารถเพ่ิมยอดขายได๎ หากสามารถเพ่ิมยอดขายได๎มากกวําต๎นทุนที่เพ่ิมขึ้นจะ
ท าให๎ได๎รับก าไรสูงขึ้น ในการเพิ่มตลาดนั้นอาจใช๎กลยุทธ์ตํางๆดังนี้ 

5.1  กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market  penetration strategy)  สามารถท าได๎หลายวิธี เชํน 
(1) การหาผู๎ใช๎ใหมํๆ (New  users)  เชํน การเพ่ิมตลาดจากตลาดกลางสูํตลาดบนเป็นต๎น  (2) การใช๎ใหมํๆ 
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(New uses) เชํน เครื่องส าอางอาจปรับจากการผลิตครีมบ ารุงผิวโดยเพ่ิมเป็นครีมลบริ้วรอยรอบดวงตา 
เป็นต๎น (3) การใช๎เพ่ิมขึ้น (More usage) เป็นการหาโอกาสให๎ลูกค๎าได๎ใช๎มากขึ้น เชํน เครื่องดื่มกาแฟได๎มี
การกระตุ๎นให๎ผู๎บริโภคดื่มนอกเหนือจากเวลาเช๎า คือให๎ผู๎บริโภคดื่มกาแฟได๎ทุกเวลาเทําที่ต๎องการ เป็นต๎น 

5.2  กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market  development  strategy) เป็นการพัฒนาตลาดจาก
ตลาดลํางสูํตลาดกลางและตลาดบน 

5.3  กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Development  strategy) คือการพัฒนาสินค๎าและ
บริการในรูปแบบตํางๆ 

6. การด ารงอยูํได๎ (Stay  in  business) การที่กิจการมีผลก าไรเพ่ิมขึ้นจากการปรับปรุง
คุณภาพของสินค๎าและบริการ คือ มีรายได๎จากการขายสินค๎าและบริการเพ่ิมขึ้นมากกวําต๎นทุนที่เพ่ิมขึ้นท า
ให๎กิจการสามารถด ารงอยูํได๎ ทั้งนี้เนื่องจากสมการของก าไร คือ รายได๎รวม – ต๎นทุนรวม หรือสามารถ
แสดงวิธีการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือให๎เกิดผลก าไรขององค์การ 

7. การหางานได๎เพ่ิมข้ึน (Provide  jobs  and  more  jobs) ในการปรับปรุงคุณภาพนั้นจะ
สามารถท าให๎ธุรกิจขยายตัวได๎มากขึ้น จ๎างพนักงานได๎มากขึ้น สามารถเลื่อนต าแหนํงและขึ้นเงินเดือนให๎
พนักงานเดิมได๎อีกด๎วย 

8. ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return – On – Investment [ROI]) ในการพัฒนาคุณภาพ
นั้นเมื่อกิจการมีรายได๎เพ่ิมสูงขึ้นและสามารถลดต๎นทุนหรือต๎นทุนเพ่ิมน๎อยกวํารายได๎ที่เพ่ิมขึ้นจะท าให๎
ผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจการเพ่ิมข้ึนด๎วย 

สิ่งส าคัญที่มีตํอความส าเร็จในการน า TQM ไปใช๎ การน า TQM ไปใช๎ให๎บรรลุผลส าเร็จนั้น
จ าเป็นต๎องมีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้ 

1. การมุํงที่ลูกค๎า (Customer oriented) หมายถึง การมุํงที่ลุกค๎าเป็นอันดับแรกโดยให๎
ความส าคัญกับก าไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอันดับรองลงมา โดยยึดหลักวํา ถ๎ากิจการสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของลุกค๎าได๎แล๎ว ก าไรก็จะตามมาในที่สุด สิ่งนี้อาจไมํได๎หมายถึงสินค๎าเพียงอยําง
เดียวแตํหมายถึงสิ่งอื่นๆที่ต๎องการด๎วย เชํน บริการหลังการขาย ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท เป็นต๎น 

2. การครอบง าด๎วยการปรับปรุงคุณภาพ (Improve quality) การครอบง าด๎วยการปรับปรุง
คุณภาพจะต๎องถูกแทรกซึมเข๎าไปทั่วทั้งองค์การ ซึ่งสิ่งนี้จะชํวยท าให๎ลูกค๎ามีความพอใจ และสามารถ
ควบคุมงานและกระบวนการท างานได๎ดีข้ึน 

3. การมีอิสระจากการถูกควบคุม เป็นการยินยอมให๎ผู๎ปฏิบัติการได๎ตรวจสอบงานด๎วยตนเอง
มากที่สุดเทําที่จะท าได ถ๎าผู๎ปฏิบัติงานได๎รับการจูงใจจากองค์การ พวกเขาจะตั้งใจผลิตสินค๎าและบริการที่ดี
ขึ้น และชํวยลดของเสียให๎เหลือน๎อยที่สุด 

4. ความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงาน ควรทีมาตรฐานในการปฏิบัติ งาน ซึ่งจะ
ท าให๎สามารถลดความผิดพลาด โดยลดความแปรปรวนจากการปฏิบัติงาน 
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5. กิจกรรมเพ่ือคุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยมุํงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ เป็นหลักของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมที่ส าคัญซึ่งประกอบด๎วย (1) ภายใน
องค์การ (Internal) โดยเป็นการพิจารณาวํากิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมภายในองค์การ จะต๎องมีการสํง
มอบบริการที่มีคุณภาพให๎แกํกัน ซึ่งประกอบด๎วย (1.1) ผู๎ขายภายใน (Internal  supplier) เชํน ฝุายจัดซื้อ
ที่ต๎องคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพ่ือสํงตํอให๎ฝุายผลิต  (1.2)  ลูกค๎าภายใน ( Internal customer)  เป็น
ผู๎รับสินค๎าและบริการจากผู๎ขายภายใน (2) ภายนอกองค์การ (External)  ประกอบด๎วย (2.1) ผู๎ขาย
ภายนอก () ได๎แกํ ผู๎จ าหนํายปัจจัยการผลิต ซึ่งจ าหนํายให๎แกํฝุายจัดซื้อ (2.2) ลูกค๎าภายนอก (External 
customer) เป็นผู๎บริโภคสินค๎าและบริการของบริษัท 

6. ฐานข๎อมูลหรือแนวปฏิบัติที่เป็นระบบในการท างาน (Database or Performance) 
Dr.Deming เชื่อวําความผิดพลาดด๎านคุณภาพ 85% มีสาเหตุมาจากกระบวนการ (Process) วิธีการ 
(Procedures) หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ ( Implement) ที่น ามาใช๎ สํวนอีก 15% มีสามเหตุมาจากผู๎
ปฏิบัติการ นอกจากนี้ Dr.Deming ยังกลําววํา ผู๎บริหารระดับสูงมีความเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพที่ไมํได๎
มาตรฐานได๎สูงถึง 95% แตํคนงานมีความเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพไมํได๎มาตรฐานได๎เพียง 4% เทํานั้น แสดง
วําการปรับปรุงคุณภาพเป็นสิ่งที่อยูํในความรับผิดชอบของผู๎บริหารระดับสูงเป็นสํวนใหญํ 

7. เอกภาพของจุดมุํงหมาย (Unity of purpose)  เป็นการเสริมสร๎างบรรยากาศที่กระตุ๎นให๎
พนักงานทุกคนปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับการบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ และเชื่อมั่นกับค าขวัญที่วํา 
“พวกเราคือครอบครัวเดียวกัน” หรือ “พวกเรายอดเยี่ยมที่สุด” 

8. ค๎นหาข๎อบกพรํองในระบบ (System  problems) ไมํมีวิธีการใดที่ดีที่สุด แตํวิธีการที่
ดีกวําเสมอในการค๎นหาข๎อบกพรํองในระบบจึงท าให๎สามารถน ามาปรับปรุงระบบได๎เสมอ ดังนั้น การ
ปฏิบัติงานควรจะมีการปรับปรุงอยํางสม่ าเสมอ อยํายึดติดกับวิธีการแบบเกําเนื่องจากมีอิทธิพลขัดขวางการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

9. ศึกษาและอบรมอยํางตํอเนื่อง (Continuous education and training) ในองค์การที่มี
คุณภาพทุกคนในทุกระดับจะต๎องได๎รับการฝึกอบรมอยํางสม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของแตํละ
คน 
 

การบริหารโดยการควบคุมคุณภาพ (Quality  Control  Circle) 
แนวคิด หลักการ วิธีการปฏิบัติ ประโยชน์ที่ได๎รับจาก Q.C.C. 
Q.C.C. มาจากภาษาอังกฤษวํา Quality Control  Circle ซึ่งแปลวํา การบริหารโดยการควบคุม

คุณภาพหรือกลุํมคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันนี้ องค์การธุรกิจเอกชนตําง ๆ รัฐวิสาหกิจ ได๎ให๎ความสนใจเป็น
อยํางมาก ค าวํา คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติหรือลักษณะตําง ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ตรงตาม
ความต๎องการของผู๎บริโภคหรือผู๎บริการ การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานตําง ๆ ในระหวํางการ
ผลิตที่ปูองกันไมํให๎เกิดของเสีย ปูองกันไมํให๎การท างานผิดไปจากก าหนด หาทางลดปริมาณของเสีย เพ่ิม
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ปริมาณการผลิตและคุณภาพให๎ดีอยูํตลอดเวลา กลุํมสร๎างคุณภาพ หมายถึง กลุํมคนเหมาะสม ขนาด
เหมาะสมที่ท างานอยํางเดียวเกี่ยวข๎องกัน รวมตัวอยํางอิสระ เพ่ือรํวมมือและชํวยกันปรับปรุงงานให๎เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต๎องการ 
           กล๎าหาญ วรพุทธพร109 ได๎ให๎ค าจ ากัดความของ Q.C.C. อยํางสั้น ๆ วํา คนกลุํมน๎อย ณ สถานที่
ปฏิบัติงานเดียวกันรวมตัวกันโดยสมัครใจ โดยมีผู๎บังคับบัญชาระดับต๎น(First Line Supervisor) เป็น
แกนกลางเพ่ือท ากิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน โดยตนเองอยํางเป็นอิสระแตํต๎องไมํขัดตํอนโยบายหลัก
ขององค์การ 
  นภดล เชนะโยธิน110  กลาํวโดยสรุปวํา การบริหารโดยระบบการควบคุมคุณภาพหรือกลุํมคุณภาพ 
คือ กิจกรรมหรือกระบวนการแก๎ไขปัญหาและควบคุมคุณภาพด๎วยกลุํม ฉะนั้น การบริหารโดยระบบ
ควบคุมคุณภาพหรือกลุํมคุณภาพ หมายถึง กิจการรํวมกันของ กลุํมพนักงานรวมตัวกัน โดยสมัครใจ เพ่ือ
ปรับปรุงและแก๎ไขปัญหาขององค์การ ทั้งนี้ ต๎องไมํขัดตํอนโยบายหลักขององค์การ กิจกรรมของ Q.C.C.
แบํงออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมที่สามารถวัดหรือค านวณออกมาเป็นตัวเลขได๎ 

1.1 การเพ่ิมผลผลิต 
1.2 การลดจ านวนของเสียของผลิตภัณฑ์ 
1.3 การลดจ านวนของลูกค๎าที่สํงคืน เนื่องจากผลผลิตภัณฑ์ที่สํ งไปไมํได๎คุณภาพตามที่ลูกค๎า

ต๎องการ 
1.4 การลดคําใช๎จํายตําง ๆ ลง 

2. กิจกรรมที่มาสามารถวัดหรือค านวณออกมาเป็นตัวเลขได๎ 
2.1 ท าให๎ความรํวมมือของพนักงานดีข้ึน 
2.2 ท าให๎ขวัญและก าลังใจของพนักงานดีข้ึน 
2.3 ท าให๎พนักงานมีความรับผิดชอบสูงขึ้น 
2.4 ลดความขัดแย๎งในการท างานลง 
ความหมายของ Q.C.C. 

          Q.C.C หมายถึง การควบคุมคุณภาพด๎วยกิจกรรมกลุํมการควบคุมคุณภาพ คือ การบริหารงานด๎าน
วัตถุดิบขบวนการผลิตและผลผลิต ให๎ได๎คุณภาพตามความต๎องการของลูกค๎า ผู๎เกี่ยวข๎องหรือข๎อก าหนด
ตามมาตรฐานที่ตั้งไว๎ โดยมีเปูาหมายปูองกันและลดปัญหาการสูญเสียทั้งวัตถุดิบ ต๎นทุนการผลิต เวลาการ
ท างานและผลผลิตกิจกรรมกลุํม คือ ความรํวมมือรํวมใจในการท างาน หรือสร๎างผลงานตามเปูาหมายซึ่ง
ประกอบด๎วยผู๎บริหาร พนักงาน วิธีการท างาน เครื่องจักร เครื่องใช๎ ระเบียบกฎเกณฑ์ และอ่ืนๆ 

                                                           
109 กล๎าหาญ วรพุทธพร , องค์การและการจัดการ. (กรุงเทพฯ : คุรุสภา , 2525) , 18.  
110 นภดล เชนะโยธิน , Basic  QC. Circle. (กรุงเทพฯ : สมาคมสํงเสริม (ไทย-ญี่ปุุน) 2531) ,188. 
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กิจกรรม QCC คือ กิจกรรมที่สร๎างความรํวมมือรํวมใจในการสร๎างผลงานให๎ได๎คุณภาพตาม
เปูาหมาย โดยการค๎นหาจุดอํอน และหาสาเหตุแหํงความหมายของ Q.C.C. 

Q.C.C. ในลักษณะสากลจะต๎องประกอบด๎วยคุณลักษณะ 10 ประการคือ 
1. คนกลุํมน๎อย 
2. ด าเนินกิจกรรมเพ่ิมพูนคุณภาพ 
3. โดยตนเองอยํางอิสระ 
4. ณ สถานที่ท างานเดียวกัน 
5. รํวมกันทุกคน 
6. อยํางตํอเนื่อง 
7. ปรับปรุงและควบคุมดูแลสถานที่ท างานให๎สะอาดแจํมใสนําอยูํ 
8. โดยใช๎เทคนิควิธีการ Q.C 
9. พัฒนาตนเอง และพัฒนารํวมกัน 
10. โดยถือวํากิจกรรมควบคุมคุณภาพทั่วทั้งบริษัทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

หลักการของ Q.C.C. 
ต๎องการเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมงาน และภาวะผู๎น าของผู๎บังคับบัญชา 
Q.C.C. ได๎อาศัยหลักการของวัฏจักรเดมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด๎วย 4 ขั้นตอนด๎วยกันคือ 

1. การวางแผน (Plan : P) 
2. การปฏิบัติ (Do : D) 
3. การตรวจสอบ (Check : C) 
4. การแก๎ไขปรับปรุง (Action : A)  ดังแผนภูมิภาพที่ 18  
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิภาพที่  18   วัฎจักรเดมิ่ง (Demming Cycle) 

วิธีการปฏิบัติ 
การวางแผน (Plan)  กิจกรรมกลุํมควบคุมคุณภาพ   
ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดเปูาหมาย  
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ต๎องระบุเปูาหมายของการควบคุมคุณภาพอยํางชัดเจน โดยระบุให๎ได๎วํา "จะท าอะไร" เปูาหมายที่เป็น
รูปธรรมหรือเป็นตัวเลข ก าหนดการที่จะให๎บรรลุเปูาหมายนั้น  

ขั้นตอนที่ 2 : การจัดท าแผน  
จัดท าแผนให๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ แผนที่จัดท าจะต๎องสอดคล๎องกับสภาวะที่เป็นอยูํและสามารถปฏิบัติได๎ 
ซึ่งหมายถึง จะต๎องมีข๎อมูลรองรับที่ชัดเจนนั่นเอง  

ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบ 5W1H  
ถ๎าแผนขาดสาระท่ีจ าเป็นก็จะเป็นแผนที่ไร๎ประโยชน์ และเนื่องจากผู๎ที่จะต๎องปฏิบัติตามแผนไมํใชํ

คนเพียงคนเดียว แตํประกอบด๎วยผู๎คนที่เกี่ยวข๎องอีกจ านวนมาก แผนที่จัดท าขึ้นจึงต๎องมีความชัดเจน 
รัดกุม ใครอํานแล๎วก็สามารถเข๎าใจได๎ทันที การตรวจสอบด๎วย 5W1H จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น  

การปฏิบัติตามแผนที่จัดท าไว้ (DO) 
การปฏิบัติตามแผนที่จัดท าไว๎ จะต๎องท าความเข๎าใจแผน เนื่องจากผู๎ที่ต๎องด าเนินการตามแผน คือ 

ผู๎ปฏิบัติงานจึงต๎องมีการอธิบายแผนให๎เป็นที่เข๎าใจตรงกันและทั่วถึงกัน และมีการติดตามการปฏิบัติงาน 
ผู๎ปฏิบัติงาน คือ ผู๎ที่ด าเนินการตามแผนเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ ผู๎บริหารหรือผู๎จัดการจึงมีหน๎าที่ต๎องคอย
สอดสํอง และติดตามการปฏิบัติงานของทุกคน และคอยให๎ค าปรึกษาเมื่อจ าเป็น  

การตรวจสอบ (CHECK) 
ถือวําเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด โดยตรวจสอบสภาพของด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบวํา การ

ด าเนินงานได๎เป็นไปตามแผนที่วางไว๎หรือไมํ การตรวจสอบนี้จะมัวแตํรอให๎ผู๎ปฏิบัติงานมารายงานไมํได๎ 
ผู๎บริหารจะต๎องลงไปตรวจสอบด๎วยตนเอง และตรวจสอบคุณภาพของงาน เป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
การด าเนินงาน (คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของงานที่ได๎) จะต๎องมีการวิเคราะห์ข๎อมูลวํามีเหตุ
ผิดปกติเกิดขึ้นหรือไมํ นอกจากนั้นการตรวจสอบคุณภาพของ "ผลงาน" ด๎วยตนเอง และการสอบถาม
ผู๎ปฏิบัติงานวําประสบปัญหาอะไรหรือไมํ ก็เป็นเรื่องส าคัญที่มองข๎ามไมํได๎ 

การด าเนินการ (Action)  
กรณีที่พบวํามีปัญหา เมื่อตรวจพบวําเกิดปัญหาขึ้นในการด าเนินงาน จะต๎องตรวจหาสาเหตุของ

ปัญหา เพ่ือปูองกันไมํให๎ปัญหาเดียวกันเกิดซ้ าอีก และจะต๎องท ารายงานสรุปในเรื่องดังกลําว เพ่ือเป็นข๎อมูล
ยืนยันการด าเนินการแก๎ไขแล๎ว  

กรณีที่ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ เมื่อปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมาย จะต๎องมีการทบทวนวํา 
"เหตุใดจึงปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายที่ต๎องการ" เพ่ือสะสมเป็นประสบการณ์หรือองค์ความรู๎ในองค์กร และ
ในการปฏิบัติงานครั้งตํอไป ก็ให๎ใช๎ประสบการณ์และองค์ความรู๎เหลํานี้ให๎เป็น ประโยชน์ เพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมายที่สูงขึ้นตํอไป โดยทั่วไป "Action" ในกรณีที่บรรลุเปูาหมาย มักจะถูกมองข๎ามเสมอ ซึ่งท าให๎
องค์กรขาดการสะสมองค์ความรู๎ แสดงจากภาพความสัมพันธ์ระหวําง QCC และ PDCA 
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แผนภูมิภาพที ่19     ความสัมพันธ์ระหวําง QCC และ PDCA 
ประโยชน์ที่ได้รับจาก QCC 
1. เพ่ือพัฒนาพนักงานหน๎างานให๎มีความเกํงมากข้ึน 
2. สร๎างขวัญและก าลังใจให๎แกํพนักงานของหนํวยงาน ให๎อยากอยูํ อยากท า อยากคิด 
3. พัฒนาทีมงานให๎เข๎าใจบทบาทตัวเอง เพ่ือการประสานงานกัน ตลอดจนการพัฒนา 
4. เพ่ือการเป็นหัวหน๎างานในอนาคต เป็นการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับหนํวยงาน 
5. เพ่ือชํวยก าหนดมาตรฐานในการควบคุมงาน และยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการท างาน

ของพนักงานให๎สูงขึ้น 
6. ชํวยให๎ได๎สินค๎าและบริการมีคุณภาพและสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า 
7. ชํวยแบํงเบาหน๎าที่งานจากหัวหน๎า ท าให๎หัวหน๎ามีเวลาท างานด๎านอื่นเพ่ิมข้ึน 
8. ชํวยให๎ต๎นทุนลดลง- คุณภาพสูงขึ้น- ประสิทธิภาพของงานสูงขึ้น 
9.  ความรู๎ทางเทคนิคสูงขึ้น- การปรับปรุงงานสูงขึ้น111 

 
ดิ อะเจนดา  (The  Agenda) 

 หลังจากการเผยแพรํของหนังสือ Reengineering The Corporation เป็นเวลา 8 ปี ไมเคิล     
แฮมเมอร์  ก็ยังคงค๎นหาแนวทางการปฏิบัติงานแนวทางอ่ืนที่ไมํใชํแคํการจัดกระบวนการท างานให๎ถูกต๎อง
เทํานั้น  แตํต๎องเป็นแนวทางที่ท าให๎งานมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดด๎วย ซึ่งจะเป็นแนวทางเดียวที่จะท า

                                                           
111 การบริหารโดยการควบคุมคุณภาพ (Quality  Control  Circle) เข๎าถึงข๎อมูลเมื่อวันที่  30  

พฤษภาคม  2558 เข๎าถึงข๎อมูลได๎จาก http://qualitycontrolcircles.blogspot.com/ 
2011/03/qcc.html. 

http://qualitycontrolcircles.blogspot.com/
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ให๎บริษัทอยูํรอดได๎ หนังสือ  The  Agenda  จึงเปรียบเสมือนกับการพัฒนาให๎มุํงเน๎นด๎านการปฏิบัติมาก
ขึ้น แตํก็ยังมีแนวคิดอีกหลายอยํางที่สามารถน าไปเสริมให๎การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เชํน 

1. เศรษฐกิจใหมํ คือ เศรษฐกิจของผู๎บริโภค  ปัจจุบันผู๎บริโภคไมํง๎อผู๎ขายสินค๎าอีกตํอไป ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงนี้เนื่องจากลูกค๎ามีโอกาสเลือกสินค๎าจากคูํแขํงขันได๎อยํางมากมายและหลากหลาย จึงท า
ให๎ผู๎ขายต๎องหันมาง๎อลูกค๎า จากตลาดของผู๎ซื้อนี้เองท าให๎ธุรกิจต๎องเปลี่ยนแนวคิดให๎แตกตํางไปจากเดิม 
ดังนั้นการที่จะรับมือกับลูกค๎าที่มีอ านาจเหนือธุรกิจได๎นั้นจึงขึ้นอยูํกับการรีเอ็นจิเนียริ่งองค์การให๎มีความ
พร๎อมและความเหมาะสมนั่นเอง ซึ่งบริษัทที่รู๎จักปรับโครงสร๎างให๎เข๎ากับความต๎องการของลูกค๎า ชํวยให๎
ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจก็จะประสบความส าเร็จและแข็งแกรํง สํวนบริษัทที่ไมํสนใจลูกค๎าก็อํอนแอและไปไมํ
รอด 

2. เครื่องมือวัดผลแบบเกําใช๎การไมํได๎ แฮมเมอร์เชื่อวํา”เครื่องมือทางการเงินตํางๆ ไมํวําจะ
เป็นการวัดผลก าไร ผลตอบแทนจากเงินลงทุน มูลคําปัจจุบันของกระแสเงินสดรับหรือเครื่องมือที่ซับซ๎อน
อ่ืนๆ ไมํสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับธุรกิจได๎มากเทําไร แตํสิ่งที่ผู๎บริหารต๎องการจะรู๎ไมํวําจะเป็นเรื่องมั่วๆไป 
อยํางเชํน งบก าไรขาดทุนต๎องมาจากรากฐานของการด าเนินงานอยํางแท๎จริงไมํใชํเพียงตัวเลข”ซึ่ง
หมายความวํา แม๎นักบริหารจะภูมิใจกับยอดขายหรือผลตอบแทนที่ดูดี แตํถ๎าสร๎างความพึงพอใจให๎แกํ
ลูกค๎าแคํเพียงระยะสั้นเทํานั้น ขาดการตอบสนองความต๎องการลุกค๎าที่รวดเร็วก็ท าให๎การวัดอัตราการ
ปฏิบัติงานมีความผิดพลาด ตัวอยําง สิ่งที่จะใช๎วัดผลการด าเนินงานของนักบริหารได๎ คือ การใช๎เวลานาน
แคํไหนในการจัดการกับใบรับประกันคุณภาพสินค๎า ธุรกิจสามารถสํงสินค๎าให๎ลูกค๎าตรงตามเวลาได๎           
กี่เปอร์เซ็นต์ และอัตราการหมุนเวียนของสินค๎าคงเหลือเทํากับก่ีครั้งตํอปี จ านวนลูกค๎าที่เพ่ิมขึ้นในแตํละปีมี
กี่เปอร์เซ็นต์ เหลํานี้จัดเป็นการวัดผลที่อาจไมํสะท๎อนการด าเนินงานทางบัญชี แตํกลับมีผลกับลูกค๎าซึ่งมี
อิทธิพลส าคัญตํอธุรกิจอยํางแท๎จริง 

3. พนักงานตัวอยํางอาจเป็นตัวแทนของความยุํงยาก เวลาพนักงานคนหนึ่งวิ่งเข๎าไปชํวย
แก๎ปัญหาให๎กับลูกค๎าที่อยูํไกลๆมาก ท าให๎เขาได๎รับการยกยํองชมเชยในการกระท า แตํแฮมเมอร์กับมอง
ด๎วยความผิดหวังเขากลําววํา”การสร๎างเสริมพนักงานเหลํานั้นเป็นความคิดของผู๎บริหารที่ผิดมหันต์         
”ผิดอยํางไร”ถ๎าพนักงานเหลํานั้นมีพฤติกรรมแบบนี้ไมํคงเส๎นคงวา เชื่อถือและยึดถือไมํได๎ มันเป็นสิ่งที่ไมํ
แนํนอนถ๎าผู๎บริหารให๎พนักงานท างานในระบบที่ไมํมีประสิทธิภาพแบบนี้ ผู๎บริการก าลังท าให๎พนักงานตํอสู๎
กับระบบนั้นแล๎วสักระยะหนึ่งพนักงานก็จะรู๎สึกเหนื่อยล๎า และถอนตัวเองออกมาในบทบัญญัติของแฮม
เมอร์ หลักปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต๎องคือจะต๎องมีวินัยมีระบบสม่ าเสมอ การยกยํองพนักงานเป็นรายบุคคล
เป็นสัญญาณแรกที่เตือนวําบริษัทไมํตื่นตัว และก าลังมีปัญหากับประสิทธิภาพในการจัดการที่ดีของบริษัท 
เพราะบริษัทต๎องสร๎างคุณภาพของการบริการอยํางครบวงจรจากพนักงานทุกคนมิใชํการกระท าของ
พนักงานเพียงคนใดคนหนึ่ง 

4. อินเตอร์ เน็ตไมํส าคัญเทํากับการประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศ แฮมเมอร์ไมํเชื่อวํา
อินเตอร์เน็ตจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอยํางได๎มันอาจมีผลตํอคนบางคน ธุรกิจบางธุรกิจ แตํไมํใชํกับทุกธุรกิจ
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หรือทั้งสังคม แล๎วท าไมอินเตอร์เน็ตจึงสามารถเรียกความสนใจได๎มากมาย อินเตอร์เน็ตท าหน๎าที่แคํเพียง
ชํวยให๎ผู๎บริหารท าสิ่งที่เคยท าได๎งํายและเร็วขึ้นเทํานั้นเอง แตํแฮมเมอร์กลําววํา”อินเตอร์เน็ตเป็นเสมือน
อาวุธของลูกค๎า มันสามารถชํวยเพ่ิมศักยภาพหรืออ านาจให๎กับลูกค๎าทั้งรายยํอยและรายใหญํที่เป็นบริษัท
ด๎วย ซึ่งในระยะยาวอินเตอร์เน็ตจะเป็นเครื่องมือที่ทลายก าแพงระหวํางบริษัทตํางๆลง 

5. บริษัทแบบที่เราเห็นอยูํ ในปัจจุบันและหมดไปในไมํช๎า แฮมเมอร์เชื่อวําสิ่งสุดท๎ายที่
ผู๎บริหารต๎องท าในยุคนี้คือ การท าลายก าแพงภายในองค์การลง สํวนสิ่งที่ผู๎บริหารต๎องท าตํอไปในทศวรรษ
หน๎าก็คือการท าลายก าแพงระหวํางองค์การ ซึ่งหมายถึง การขยายกิจการในแนวดิ่งแบบเสมือนจริง(Virtral 
intergration) ซึ่งเป็นชํวงตํอจากการขยายกิจการตามแนวดิ่ง (Vertical intergration) แฮมเมอร์อธิบาย
วํา”คูํแขํง 2 รายก าลังแขํงขันกันในตลาดโยเกิร์ต(นมเปรี้ยว) แตํแทนที่ทั้ง 2 จะตํางฝุายตํางใช๎รถคนละคัน
เพ่ือสํงโยเกิรต์ไปที่รานจ าหนํายปลีก เขาอาจเชํารถแคํคันเดียวและแบํงคําใช๎จํายกัน เพราะทั้งคูํไมํได๎แขํงขัน
กันที่ต๎นทุนการขนสํง แตํแขํงขันกันที่รสชาติ ความสดใหมํของโยเกิร์ต และการโฆษณาที่มากกวํา ถ๎าทั้งคูํ
แชร์คําขนสํงด๎วยกันจะชํวยให๎ลูกค๎าได๎ประโยชน์เต็มที่เพราะต๎นทุนของทั้งคํูต่ าลง 

ที่ผํานมาการเอ็นจิเนียริ่ง ชํวยลดคําใช๎จํายด๎านสินค๎าคงเหลือ และระยะเวลาในการผลิตโดย
การใช๎ประโยชน์ด๎านทรัพยากรระหวํางแผนกตํางๆให๎มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดขึ้นภายในองค์การระยะตํอไป 
แฮมเมอร์เชื่อวําจะก๎าวไปถึงการใช๎ทรัพยากรระหวํางบริษัทตํางๆ ให๎เกิดประโยชน์สู.สุดหรือจะเป็นการรี
เอ็นจิเนียริ่งระหวํางองค์การเพิ่มขึ้นมา 

6. ต๎องอยูํด๎วยความศรัทธา ขั้นตอนการด าเนินธุรกิจตําง ก็เปรียบเหมือนวงจรของดารา
ภาพยนตร์ฮอลลีวู๎ดนั่นเอง ขั้นแรกใครคือดารา ขั้นที่ 2 เราต๎องการดาราคนนั้นหรือไมํ ขั้นที่ 3 เราต๎องการ
ดาราคนใหมํกวํานี้อีกหรือไมํ และขั้นที่ 4 ก็วนกลับมาที่ใคร คือ ดาราอีกครั้งที่อยูํในใจคุณ ซึ่งการรีเอ็นจิ
เนียริ่งก็ยังคงวนเวียนไปมาอยูํระหวํางขั้นที่ 2  และขั้นที่ 3  ความคิดลําสุดของแฮมเมอร์ที่ได๎รับการตอบ
เป็นอยํางดีคือ แนวทางปฏิบัติ (The  Agenda) ซึ่งถือเป็นแนวคิดในอุดมคติที่มีลักษณะอํอนน๎อมถํอมตน 
แตํแฝงด๎วยพลัง และความมหัศจรรย์เอาไว๎แฮมเมอร์เชื่อวําแนวทางที่ดีควรจะท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปลดปลํอยความคิดสร๎างสรรค์ในตัวพนักงานให๎ออกมาได๎ทุกคน นอกจากนั้นเขายังเชื่ออีกวํา
บริษัทสํวนใหญํมีแนวทางการปฏิบัติที่ไมํถูกต๎อง ผู๎บริหารมักจะเข๎มงวดในสิ่งที่ควรผํอนปรน และมักจะผํอน
ปรนในสิ่งที่ควรเข๎มงวด แฮมเมอร์ พบวํา  บริษัทสํวนใหญํในปัจจุบันมีระบบและการจัดการที่ขัดแย๎งกับ
หลักการของเขา เพราะการที่จะปรับแนวคิดของบริษัทเหลํานี้ไมํใชํเรื่องงําย เนื่องจากอาจหมายถึงการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร๎างหลักขององค์การ เทํากับเป็นการเปลี่ยนแปลงความส าเร็จในอตีดที่ผํานมาของบริษัท
เหลํานั้น อยํางไรก็ตามแฮมเมอร์ยังเชื่อวํา การรีเอ็นจิเนียริ่งในชํวงตํอไปจะต๎องเน๎นไปที่ความเสียสละ ความ
ไว๎วางใจ ความเห็นอกเห็นใจ รวมทั้งความรู๎สึกทางใจอ่ืนๆ 

อาจสรุปได๎วําเป็นการมองหาผู๎น ารูปแบบใหมํแทนผู๎น าแบบเกําที่คอยแตํตัดสินใจจากตัวเลขและ
นั่งบัญชาการอยูํบนหอคอยสูงไมํเคยลงมาสัมผัสกับงานและลูกค๎า   แตํผู๎น าแบบใหมํในความเห็นของแฮม
เมอร์ คือ ผู๎น าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถติดตํอสื่อสารกับใครๆอยํางเป็นกันเอง เป็นคนที่สามารถมอง
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การณ์ไกลได๎มากกวําแคํตัวเลขก าไรขาดทุนงวดหน๎า ผู๎น าเหลํานี้จะไมํเย็นชาและเหินหําง แตํเขาจะมี
คุณสมบัติโดดเดํนคือความเข๎าอกเข๎าใจบุคคลอื่น 

ในธุรกิจที่ก าลังแขํงขันกันอยํางรุนแรงความไมํมีประสิทธิภาพถือเป็นอันตรายอยํางหนึ่ง ดังนั้นเวลา
ที่ผู๎บริหารจะขอให๎ทุกคนภายในองค์การเปลี่ยนแปลงอะไรสักอยํางจากหน๎ามือเป็นหลังมือ ผู๎บริหารไมํใชํ
แคํเปลี่ยนความคิดของเขาเองเทํานั้นแตํจะต๎องเข๎าไปให๎ถึงจิตใจและวิญญาณของพวกเขาเลยทีเดียว     
แฮมเมอร์ไมํเชื่อวําการท าให๎ทุกคนภักดีและทุํมเทให๎กับองค์การมาจากการเสนอผลตอบแทนของผู๎ถือหุ๎น 
แตํผู๎บริหารจะต๎องสร๎างระบบที่มีวินัยและมีความสม่ าเสมอจนทุกคนเกิดศรัทธาและเชื่อมั่น จึงเป็นสิ่งที่
ยั่งยืนขององค์การ 

The  Agenda  จึงเน๎นข๎อเสนอตํางๆในเชิงปฏิวัติเพ่ือสร๎างให๎เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นตํางๆกันไปคล๎ายเป็น
ชั้นของรูปปิรามิด ฉะนั้นในหลักเกณฑ์ที่จะกลําวตํอไปนี้จึงเป็นหัวข๎อส าคัญที่ได๎กลําวไว๎ในหนังสือ         
The Agenda 

1. เอาจริงกับธุรกิจอีกครั้ง ธุรกิจพร๎อมหรือยังกับการสร๎างวัฒนธรรมใหมํให๎เกิดขึ้นกับ
องค์การ มีการรํวมมือกันมากขึ้นภายในองค์การ และต๎องกล๎าเผชิญกับความจริง ถึง แม๎จะด๎วยความ
ยากล าบากเพียงใดก็ตาม แตํมีสิ่งหนึ่งที่ต๎องจ าขึ้นใจคือ “ต๎องท าธุรกิจเพ่ือลูกค๎าไมํใชํท าเพ่ือลูกค๎าที่เป็นคน
กลางอีกตํอไป” ซึ่งกลุํมลูกค๎าคนกลางได๎แกํ ผู๎ขายปัจจัยการผลิต (Supplier) หรือตัวแทนจ าหนําย 
(Distributor) แตํควรเป็นผู๎บริโภคคนสุดท๎ายที่ซื่อสินค๎าอยํางแท๎จริง ตั้งแตํเริ่มต๎นจนกระทั่งปิดการขาย ซึ่ง
โดยแท๎จริงแล๎วลูกค๎ากลุํมนี้เป็นกลุํมที่บริษัทตํางๆและพนักงานของบริษัทตํางไมํสนใจ นอกจากนี้ยังตีตัว
ออกหํางอีกด๎วย 

2. ด าเนินธุรกิจเพ่ือลูกค๎าขององค์การ ค าตอบที่ผู๎บริหารควรทราบคือ”จะท าอยํางไรให๎ลูกค๎า
รู๎สึกสบายที่สุดที่จะซื้อสินค๎าที่บริษัทของเราจ าหนํายมากที่สุด”ซึ่งมีวิธีการเพ่ือให๎สามารถด าเนินธุรกิจ
ภายใต๎สภาวะที่ท๎าทายเชํนนี้อยํางมีประสิทธิภาพได๎ตามข้ันตอน 6 ประการดังนี้ 

2.1 เสนองานด๎วยการปฏิบัติงานโดยคนๆเดียว อยําท าให๎ลูกค๎ารู๎สึกวําตัวเองก าลัง
ติดตํอธุรกิจอยูํกับคนหลายกลุํม 

2.2 การปฏิบัติงานระดับแผนกตํางๆเชํน แผนกการตลาดและการขายนั้นควรขึ้นอยูํ
กับลักษณะของลูกค๎า 

2.3 การเอาลูกค๎าเป็นหลักต๎องสอดสํองดูความต๎องการของลูกค๎ากํอนที่ลูกค๎าจะพูด
ขึ้นมา 

2.4 มีการติดตํอปฏิสัมพันธ์กับลูกค๎าโดยแบํงปันความคิดประสบการณ์ ความรู๎ที่เป็น
หลักเป็นฐานอยํางสม่ าเสมอ เพ่ือให๎ลูกค๎าไมํรู๎สึกวําตัวเองก าลังติดตํออยูํกับคนแปลกหน๎า 

2.5 เพ่ิมบริหารจากตัวแทนบริษัทเข๎าไปในกลุํมลูกค๎าประเภทต๎องบริการตนเอง  
(Self-service) 
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2.6 วัดผลด๎วยมาตรฐานจากลูกค๎า โดยวัดจากมาตรฐานที่ลูกค๎ามองวําอะไรเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับตัวลุกค๎าเอง ซึ่งจะท าให๎ได๎ผลกับองค์การในระยะยาว  

3.  ให๎ในสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการจริง เพ่ือหลีกหํางจากค าวํา”ไร๎ประสิทธิภาพ”ผู๎บริหารควร
จะต๎องตั้งค าถามที่ส าคัญเพ่ือที่จะได๎คิดแบบเดียวกันกับที่ลูกค๎าคิดด๎วย เชํน “ลูกค๎าจัดการกันสินค๎าหรือ
บริการขององค์การอยํางไรหลังจากที่พวกเขาได๎รับของไปแล๎ว”หรือ”ลูกค๎ามีปัญหาภายในอะไรบ๎าง หรือ
แม๎แตํอะไรก็ตามที่ท าให๎ธุรกิจของลูกค๎าขยายกว๎างขึ้น” และอะไรที่ผู๎บริหารพอจะชํวยลูกค๎าได๎อีกบ๎างเพ่ือ
แก๎ปัญหาที่เกิดข้ึนเหลํานี้ ซึ่งจะสะท๎อนให๎เห็นความจริงใจในการบริหารจัดการกับความท๎าทายที่ซับซ๎อนนี้ 
ความจริงสิ่งเหลํานี้ไมํใชํเรื่องใหมํเพราะครั้งหนึ่งบริษัท IBM ก็เคยใช๎วิธีนี้มากํอนและก็สามารถประสบ
ความส าเร็จด๎วยในชํวงศตวรรษ 1950 

4. การวัดผลเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยปรกติลูกค๎ามักใสํใจกับการด าเนินการ
ทุกด๎านไมํวําสิ่งนั้นจะเกิดผลส าเร็จเล็กน๎อยก็ตาม ลูกค๎าต๎องการสินค๎าหรือบริการที่ดีที่สุดด๎วยราคาที่
ประหยัดที่สุดส าหรับลูกค๎า และหากเกิดปัญหาใดๆลูกค๎าก็มักต๎องการให๎แก๎ไขปัญหาให๎เขาโดยเร็วที่สุด 
ฉะนั้น การจัดการจึงควรมุํงเน๎นสิ่งเหลํานี้โดยตรง เพ่ือให๎เกิดผลได๎ในท๎ายที่สุด 

5. การรื้อรูปแบบของหนํวยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic business unit model) การแจง
รายละเอียดในกระบวนการไมํได๎หมายความวํา เป็นการจัดการให๎มีโครงสร๎างงานที่มีแตํคนรับผิดชอบใน
สํวนงานยํอยๆ เทํานั้น แตํตรงกันข๎ามทุกคนต๎องรับผิดชอบกระบวนการท างานทั้งบริษัท ดังนั้นสิ่งที่ต๎อง
จัดการก็คือการรื้อรูปแบบของหนํวยธุรกิจเชิงกลยุทธ์เสียใหมํ 

หลักการของหนํวยธุรกิจเชิงกลยุทธ์อยูํบนพ้ืนฐานที่วํา ทุกหนํวยงานภายใต๎การประสานงาน
ระหวํางกันนั้น จะปฏิบัติงานกันแบบตํางคนตํางท า(Stand-alone business) ซึ่งภายในหนํวยจะมีสํวนงาน
บัญชี งานขาย งานผลิต การกระจายสินค๎า ฝุายบุคคลสํวนเงินเดือนและอ่ืนๆ ซึ่งเป็นโครงสร๎างในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน หนํวยงานตํางๆ เหลํานี้มีความสนใจในตัวลูกค๎าแตกตํางกันออกไป เป็นระบบที่
ส านักงานใหญํควบคุมบริษัทลูก แตํถึงแม๎วําวิธีการนี้จะดูเหมือนวําสมเหตุสมผล แตํในความเป็นจริงแล๎วมัน
ก็มีความสิ้นเปลืองและมีคามซ้ าซ๎อนเกิดขึ้น 

ในระบบเศรษฐกิจของผู๎บริโภคนั้น นี่คือสูตรหนึ่งของความล๎มเหลว ดังนั้นฝุายจํายเงินเดือนก็ควร
จัดการรับผิดชอบในเรื่องของเงินเดือน ฝุายจัดสงก็ควรจัดการด๎านการจัดสํง ฝุายบริการลูกค๎าก็ควรจะ
รับผิดชอบเฉพาะด๎านบริการลูกค๎า เป็นต๎น ทั้งนี้ไมํวําแยกยํอยเป็นจ านวนหนํวยยํอยมากแคํไหน ก็ยังคง
ต๎องอยูํในรูปของการท างานแบบรํวมมือกัน สามารถท าให๎ลูกค๎าเห็นภาพได๎วําพนักงานของบริษัทได๎ท างาน
รํวมกันเป็นภาพรวมทั้งหมด และเกิดพลังสามัคคีจนให๎บริการที่ลูกค๎าพึงพอใจ 

6. ลูกค๎าเป็นหลักส าคัญโดยเปลี่ยนลูกโวํกระจายสินค๎า (Distribution chains) เป็นกลุํม
กระจายสินค๎า (Distribution communities) การท างานแบบแบํงแผนกที่อยูํภาย ใต๎การรํวมมือ
ประสานงานกันนั้นเป็นเพียงก๎าวหนึ่งในการสร๎างความสัมพันธ์กับลูกค๎าเป็นงานเชิงปฏิวัติ ซึ่งจะต๎องเผชิญ
กับสมมตุิฐานทกุอยํางที่เก่ียวข๎องกับระบบทุนนิยมในยุคปัจจุบัน 
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หลายบริษัทตํางไมํรู๎วาแท๎จริงแล๎วใครคือลูกค๎าตัวจริง ทั้งนี้เพราะกํอนจะถึงตัวลูกค๎าก็ต๎องผํานดําน 
ทั้งผู๎ค๎าสํง ผู๎ค๎าปลีก จัดสํงและอ่ืนๆ และแม๎วําบริษัทเหลํานี้จะมองเห็นลูกค๎าของตัวเองก็ตาม ตัวกลาง
เหลํานี้ก็ถือวําเป็นผู๎ชํวยของธุรกิจที่สามารถแก๎ปัญหาให๎กับลูกค๎าตัวจริงได๎ 
 กลวิธีในการจัดการกับเรื่องนี้ก็คือ การคิดจากด๎านนอกเข๎ามา โดยเริ่มต๎นจากลูกค๎าแล๎วคํอยๆกลับ
เข๎ามาจนถึงกลุํมกระจายสินค๎า โดยถามในแตํละขั้นตอนตลอดกระบวนการวํา”สิ่งที่ท านี้ชํวยตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎าหรือไมํ”และ”ในขั้นตอนนี้ผู๎บริหารสามารถปรับปรุงท าให๎งํายขึ้นหรือก าจัดมันไปได๎
หรือเปลํา” 
 การตั้งค าถามประเด็นตํางๆเหลํานี้ตลอดกระบวนการจะท าให๎สามารถระบุเฉพาะสํวนที่ท าให๎เกิด
ปัญหาได๎ท้ังในสํวนที่ท าให๎สิ้นเปลืองหรือฟุุมเฟือย ซึ่งสุดท๎ายที่สุดก็จะท าให๎ลูกค๎าได๎รับสิ่งที่มีคุณคํามากขึ้น
ในราคาต๎นทุนที่ต่ าลง 
 การที่จะเข๎าถึงสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการมากที่สุ ด คือ ข๎อมูลเพ่ือจัดการปัญหาให๎ลูกค๎าได๎อยําง             
มีประสิทธิภาพและประหยัดคําใช๎จํายในเวลาเดียวกันนั้นหมายความวําทุกคนจะต๎องมีเครือขํายข๎อมูลเพ่ือ
รับทราบข๎อมูลที่ชัดเจนมากที่สุดนั่นเอง ดังนั้นอินเตอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองความต๎องการด๎านนี้
ได๎เยี่ยมที่สุด 

7. เปลี่ยนแผนปฏิบัติการให๎เป็นภาคปฏิบัติ สิ่งที่จ าเป็นจะต๎องจัดการกับธุรกิจตัวเองก็คือ 
การเพ่ิมคุณคําให๎กับลูกค๎าในระบบเศรษฐกิจของผู๎บริโภค ถ๎าต๎องการควบคุมตลาดให๎ได๎ผลโดยใช๎วิธีการ
รํวมมือกันนี้ก็จะยังไมํสามารถสนับสนุนการด าเนินธุรกิจได๎เหมือนอยํางที่เคยเป็น ผู๎บริหารจึงต๎องเอา
แผนปฏิบัติการ (Agenda) นี้มาใช๎ในทางปฏิบัติ โดยจะต๎องมีกระบวนการดังตํอไปนี้ 

7.1 สิ่งที่บริษัทต๎องการจะท า ควรมุํงเน๎นหัวข๎อหลักด๎านเดียวเพ่ือให๎เกิดความเป็น
หนึ่งเดียว และท าการเคลื่อนไหวไปพร๎อมๆกันทั้งบริษัท 

7.2 จะต๎องให๎ความส าคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับคนให๎มากขึ้น โดย 1 ใน 3 ของ
งบประมาณจะต๎องลงทุนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารขณะที่อีก 1 ใน 3 ควรมุํงเปูาไปที่การสนับสนุน
ด๎านเทคโนโลยี และอีก 1 ใน 3 ควรจะน ามาลงทุนด๎านบุคคล 

7.3 หากงานที่มีองค์ประกอบตํางกันก็จะต๎องมีวิธีการที่แตกตําง ฝุายบริหารควร
เตรียมไว๎เลยวํา ใครสามารถชํวยตัดสินใจหรือจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นได๎โดยไมํต๎องรอให๎ผํานความเห็นชอบ
จากคนสํวนใหญํ 

7.4 ผู๎น าในระดับบริหารจะต๎องแสดงความรับผิดชอบและกล๎าพอที่จะเอาชื่อเสียง
ของตนเองเป็นประกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข๎อเสนอที่ตั้งขึ้นมา หรือแสดงความรับผิดชอบวําจะสามารถ
หาทรัพยากรตํางๆมาท าให๎งานลุลํวงไปด๎วยดี อีกทั้งยังแสดงภาวะผู๎น าสํวนตัวเพ่ือให๎พ๎นวิกฤตการณ์ตํางๆ
ไปได๎ จึงจะสร๎างความศรัทธา ให๎แก ผู๎ใต๎บังคับบัญชา 



158 

7.5 การติดตํอสื่อสารระหวํางกันจะต๎องเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ หากเป็นข๎อมูลที่
มีความส าคัญจะต๎องสื่อสารให๎ทุกคนไดรับรู๎บํอยๆและต๎องมั่นใจวําทุกคนจะตั้งใจฟังข๎อมูลเหลํานี้ ความ
ซื่อสัตย์ก็เป็นสิ่งส าคัญอยํางมาก ทั้งนี้เพราะจะท าให๎เกิดการปูอนกลับของข๎อมูลอยํางตรงไปตรงมา 

7.6 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต๎องท าอยํางมีขั้นตอน และแทนที่จะเปลี่ ยนการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดไปในลักษณะเหมือนการเปุาลมไปเพียงครั้งเดียว ยิ่งไปกวํานั้นในแตํละสํวนที่เพ่ิมขึ้นมา
จะต๎องเสริมให๎ผลลัพธ์ของงานที่ออกมานั้นสามารถเป็นแรงผลักให๎ก๎าวไปสูํขั้นตํอไป 

8. เตรียมพร๎อมส าหรับอนาคตที่ไมํอาจท านายได๎  ประวัติศาสตร์ที่ผํานมาได๎ตอกย้ าซ้ าแล๎ว
ซ้ าเลําวําไมํวําบริษัทจะประสบความส าเร็จในอดีตหรือปัจจุบันก็ตาม แตํส าหรับวันพรุํงนี้แล๎วมันก็จะเป็น
เรื่องใหมํที่เข๎ามาท๎าทายความสามารถขององค์การเสมอ ดังนั้นการคงสถานะไว๎อาจไมํเป็นการเพียงพอ แตํ
ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงให๎ทันการจึงจะสามารถคงความเป็นผู๎น าไว๎ได๎ ดังนั้นบริษัทตํางๆจึงควรเตรียมรับมือ
กับเรื่องเหลํานี้ด๎วยการ 

8.1 สร๎างสัญญาณเตือนภัยลํวงหน๎าด๎วยการรับฟังสิ่งที่ลูกค๎าเสนอหรือมีข๎อต าหนิ 
พยายามศึกษาคํูแขํงขันของตนเอง และต๎องพัฒนาตนเองอยูํเสมอเพ่ือให๎อยูํในแถวหน๎าให๎ได๎ 

8.2 ต๎องเป็นมืออาชีพที่พร๎อมจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให๎ได๎ โดยเฉพาะเจ๎าของ
กิจการต๎องสามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากรทางด๎านหารจัดการทั้งหลายที่มีอยูํได๎อยํางรวดเร็วทันทํวงที  
 

ทฤษฎี Z (Theory Z) 
 ทฤษฎี Z (Theory Z) ของ (Ouchi’ Theory Z) เป็นทฤษฎีที่อธิบายโครงสร๎างงานในการบริหาร
ซึ่งให๎หลักของสหรัฐอเมริกา(มุํงที่ความรับผิดชอบสํวนบุคคล) รํวมกบญี่ปุุน(มุํงการตัดสินใจรํวมกัน การ
ประเมินและการเลื่อนต าแหนํงอยํางลําว๎า และมีการเกี่ยวข๎องกันในลักษณะแบบครอบครัว) 112  หรือเป็น
วิธีการบริหารซึ่งตะหนักถึงความส าคัญและการให๎รางวัล (Rewards) ตํอผลส าเร็จสํวนบุคคล  (Individual 
achievements) ภายในสํวนประกอบของกลุํมงาน  
 เมื่อปี ค.ศ1981 William G.Ouchi ศาสตราจารย์ทางการบริหารของ UCLA ได๎น าวิธีการบริหาร
แบบทฤษฎี Y มาพัฒนาเป็นทฤษฎี Z หลังจากศึกษาการบริหารจัดการของธุรกิจญี่ปุุนและสหรัฐอเมริกา 
 Ouchi ได๎เสนอธุรกิจรูปแบบ J (Japanese) ซึ่งใช๎หลักดังนี้ 

1. การจ๎างงานตลอดชีพ (Lifetime employment for employees) 
2. การตัดสินใจแบบรวมกลุํม [Collective(or group)decision making] 
3. ความรับผิดชอบเป็นกลุํมส าหรับผลลัพธ์ของการตัดสินใจ (Collective responsibility for the 

outcomes of decisions) 

                                                           
112 Schermerhorn John R. Jr. , Management , 5th ed. (USA : Jonh  Wiley  & Sins , Inc 

1999) : G-9. 
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4. มีการประเมินและการเลื่อนต าแหนํงแบบคํอยเป็นคํอยไป (Slow evaluation and promotion) 
5. มีกลไกการควบคุมในตัวเองอยํางไมํเป็นทางการ(Implicit control mechanisms) 
6. มีเส๎นทางอาชีพแบบไมํเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน (Nonspecialized career paths) 
7. มีความเก่ียวข๎องกันกับพนักงาน (Holistic concern for employees as people) 
อุตสาหกรรมอเมริกันได๎รับอิทธิพลจากทฤษฎี ซึ่ง Ouchi เรียกวํารูปแบบธุรกิจ A (American) ซึ่งมี
รูปแบบที่แตกตํางกันโดยเน๎นที่ 
1. การจ๎างงานระยะสั้น (Short-term employment) 
2. การตัดสินใจโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Individual decision making) 
3. ความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของการตัดสินใจเฉพาะบุคคล(Individual responsibility for the 

outcomes of decisions) 
4. การประเมินผลและการเลื่อนต าแหนํงเป็นไปอยํางรวดเร็ว (Rapid evaluation and promotion) 
5. กลไกการควบคุมอยํางเป็นทางการ (Explicit control mechanisms) 
6. มีเส๎นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน (Specialized career paths) 
7. มุํงความส าคัญที่พนักงานโดยแยกเป็นสํวนๆ (Segment concern for employees only as 

employees) 
ธุรกิจอเมริกันท่ีประสบความส าเร็จ มีจ านวนน๎อยมากที่ใช๎รูปแบบการบริหารรํวมกันระหวํางรูปแบบ J 

(Japanese)  และรูปแบบ A (American) หรือเรียกวํารูปแบบ Z โดยมุํงที ่
1. การจ๎างงานระยะยาว (Long-term employment) 
2. การตัดสินใจแบบกลุํม (Collective decision making) 
3. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคลส าหรับผลลัพธ์การตัดสินใจ (Individual responsibility for the 

outcomes of decisions) 
4. การประเมินผลและการเลื่อนต าแหนํงแบบคํอยเป็นคํอยไป (Slow evaluation and promotion) 
5. การควบคุมอยํางไมํเป็นทางการ  โดยใช๎การวัดที่ก าหนดไว๎อยํางเป็นทางการ (Informal control 

along with some formalized measured) 
6. เส๎นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านในระดับปานกลาง (Moderatily specialized career 

paths) 
7. มีความเก่ียวข๎องกันระหวํางพนักงานในลักษณะครอบครัว(Wholistic concern for employees) 
ทฤษฎี Z (Theory Z) เป็นแนวความคิดที่เชื่อวํารูปแบบที่อยูํตรงกลางระหวํางรูปแบบA(American)

ของ Ouchi และรูปแบบ J (Japanese) เป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดของธุรกิจอเมริกัน ดังแผนภูมิภาพที่ 14 
 

 
 



160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพที่  20  ทฤษฏี Z ของ  Ouchi  (Ouchi’s  theory Z)  เป็นการประสมประสานแนวคิดการ
จัดการ 2 แบบ คือ ทฤษฏี A (Theory A)  ซึ่งเป็นลักษณะขององค์การแบบ A (อเมริกา) และทฤษฏี J 
(Theory J)  ซึ่งเป็นลักษณะขององค์การแบบ J (ญี่ปุุน) 

Water Utilities department of fort Collins ได๎ใช๎แนวความคิดทฤษฎี Z ในองค์การ และ
เริ่มตน๎จากการค านึงถึงผลประโยชน์ของพนักงาน โดยเชิญพนักงานเพ่ือแก๎ปัญหาและการตัดสินใจ ผู๎บริหาร
ของหนํวยงานหนึ่งได๎สอบถามพนักงานเก่ียวกับเครื่องมือที่พอใจ และแนวความคิดเพ่ือให๎งานส าเร็จ โดยถือ
วําผลลัพธ์ของการท างานรํวมกัน และถือวําเป็นนวัตกรรมของทฤษฎี Z 
 ทฤษฎี Z ได๎มีการน าไปใช๎ส าหรับผู๎บริหารระดับโลก โดยการใช๎ความคิดเห็นที่ดีจากผู๎บริหารใน
สํวนตํางๆ ของโลก ซึ่งการวิจัยของ Ouchi หนึ่งในหลายความคิดที่แสดงถึงอ านาจของการปรับปรุง
ความคิดที่ดี มีการเริ่มต๎นส ารวบรูปแบบการบริหารจัดการในสวีเดน เกาหลีใต๎ และประเทศอ่ืนๆเกี่ยวกับ
วิธีการที่บริษัทได๎ด าเนินการและประสบความส าเร็จตามทฤษฎี Z ยังต๎องใช๎เวลาในการส ารวจมากกวํานี้ 
ตัวอยํางของธุรกิจที่ใช๎ทฤษฎี Z คือ บริษัท IBM บริษัท Eastman บริษัท Kodak บริษัท Hewlett-
Packard บริษัท Ford บริษัท General Motors บริษัท Chrysler บริษัท General Electric บริษัท Intel 
บริษัท Honey well เป็นต๎น (Ouchi:1981:219) 

องค์การแบบ Z 
องค์การแบบ Z (The Z organization) มีลักษณะคล๎ายกับองค์การแบบญี่ปุุน (The  Japanese 

organization) กลําวคือ 
1. การจ๎างงานระยะยาว (Long-term employment) และมักจะจ๎างงานตลอดชีพ (Lifetime) การ

จ๎างงานระยะยาวนี้จะชํวยแก๎ปัญหาที่เกิดจากลักษณะของธุรกิจที่มีความซับซ๎อน ซึ่งจ าเป็นต๎องอาศัยการ
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เรียนรู๎โดยการปฏิบัติจริง (Learning-by doing) เป็นระยะเวลานาน องค์การจึงจ าเป็นต๎องรักษาพนักงาน
ไว๎โดยต๎องให๎การฝึกอบรม (Training) เพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น 

2. การประเมินผลและการเลื่อนต าแหนํงแบบคํอยเป็นคํอยไป(Slow evaluation and promotion) 
จะเป็นได๎วํามีลักษณะคล๎ายกับองค์การแบบญี่ปุุน แตํองค์การแบบ Z นี้ไมํต๎องใช๎เวลานานถึง 10 ปี ในการ
ประเมินผลและเลื่อนต าแหนํงและไมํได๎เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วเชํนเดียวกับองค์การแบบอเมริกาทั้งนี้เนื่องจาก
องค์การแบบ Z จะมีลักษณะที่อยูํกึ่งกลางระหวํางองค์การแบบ A (American) และแบบ J (Japanese) 

3. เส๎นทางอาชีพ (Career paths) มีการท างานแบบข๎ามหน๎าที่ (Across functions) เป็นลักษณะ
ขององค์การแบบญี่ปุุน ซึ่งจะกํอให๎เกิดทักษะในการท างานและจ าเป็นต๎องมีความสอดคล๎องกันระหวําง
ขั้นตอนในการออกแบบกระบวนการผลิต (Manufacturing) และกระบวนการจัดจ าหนําย(Distribution) 
พนักงานที่ยังไมํมีความเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ (Nonprofessional) จะได๎รับการพัฒนาทักษะการ
ท างานเพ่ือให๎มีความช านาญทางด๎านอาชีพและท าให๎เกิดการจ๎างานระยะยาว 

4. มีเครื่องมือในด๎านระบบสารสนเทศ (Information systems) มีระบบการบัญชีแบบใหมํ 
(Accounting systems) มีการวางแผนแบบเป็นทางการ (Formal planning) การบริหารจัดการโดย
วัตถุประสงค์[Management By Objectives (MBO)] และสิ่งอ่ืนๆที่เป็นทางการ เชํน วิธีการควบคุมที่เป็น
ทางการซึ่งถือเป็นลักษณะขององค์การแบบ A (American) เป็นต๎น 

 
สรุป 

1. องค์การแหํงอนาคต  เป็นองค์การที่ใช๎หลักการบริหารจัดการที่จะกํอให๎เกิดการประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาและมีแนวความคิดใหมํๆในการบริหารจัดการ   ลักษณะองค์การที่
ประสบความส าเร็จ  (Success organization)  ศาสตราจารย์ดร.John P. Kotler ได๎เสนอแนวความคิดวํา 
องค์การที่จะประสบความส าเร็จในศตวรรษที21 ได๎นั้น จ าเป็นต๎องมีลักษณะที่ส าคัญ  7 ประการดังตํอไปนี้
คือ (1) มีความฉับพลันอยูํตลอดเวลา  (A persistent sense of urgency)  (2) มีการท างานเป็นทีมของ
ผู๎บริหาร (Teamwork at the top)  (3) มีบุคคลที่สามารถสร๎างสรรค์และสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ 
(People who can crate and communicate vision)  (4) มีการมอบอ านาจให๎อยํางกว๎างขวาง 
(Broad-based empowerment)  (5) มีการบริหารจัดการโดยมอบหน๎าที่ให๎ เพ่ือผลการปฏิบัติงานใน
ระยะสั้นที่ดีเลิศ (Delegated management for excellent short-term performance) (6) ตัดการ
ติดตํอภายในระหวํางกันที่ไมํจ าเป็นออก No unnecessary interdependence) (7)  มีวัฒนธรรมของ
องคก์ารที่สามารถปรับตัวได๎(An adaptive corporate culture) 

2. การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based  Management  :  SBM)หลักการ
ส าคัญในการบริหารแบบ  (School-Based  Management  โดยทั่วไป ได๎แกํ 1)  หลักการกระจายอ านา
(Decentralization) 2) หลักการมีสํวนรํวม (Participation)  3) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให๎
ประชาชน (Return  Power to People)  4)  หลักการบริหารตนเอง (Self-managing)  5) หลักการ
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ตรวจสอบและถํวงดุล  (Check  and  Balance) รูปแบบการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานการศึกษา
พบวํา มีรูปแบบที่ส าคัญอยํางน๎อย 4 รูปแบบ ได๎แกํ1) รูปแบบที่มีผู๎บริหารโรงเรียนเป็น
หลัก  (Administration Control SBM)   2) รูปแบบที่มีครู เป็นหลัก  (Professional Control SBM) 3)
รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control  SBM) 4) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก 
(Professional Community  Control  SBM)   

3. การบริหารมุํงผลสัมฤทธิ์ หรือ RBM (Results Based Management) ขั้นตอนการวาง
ระบบ RBM คือ (1) การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ  (2) การก าหนดปัจจัยหลักแหํงความส าเร็จ (3)  
การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (4) การก าหนดแหลํงข๎อมูลเพ่ือให๎รู๎วําข๎อมูลของผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (5)  ผู๎บริหารระดับสูงขององค์กรจะเป็นผู๎ก าหนดเปูาหมายของ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก  (6)  การรวบรวมข๎อมูล องค์กรด าเนินการรวบรวมข๎อมูลผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัด  (7)  การบันทึกและการอนุมัติข๎อมูลเป็นการท างานบน Webbase ของระบบการบริหารมุํง
ผลสัมฤทธิ์  (8)  การวิเคราะห์ผล เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนด 
(9)  การรายงานผล เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบน าผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 8 เสนอผู๎บริหาร 

4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change  Management)  ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง คือ (1) 
การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) (2) สภาพที่เป็นอยูํการเปลี่ยนสูํสภาพใหมํ (Moving) (3) พฤติกรรม
ใหมํ (refreezing)  การวินิจฉัยเพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติ 1. การวินิจฉัย (Diagnosis) 2. การวิเคราะห์ 
(Analysis 3. ข๎อมูลปูอนกลับ (Feedback) 4. การปฏิบัติ (Action) 4. การประเมินผล (Evaluation)  

5. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk  Management)  โดยมีกระบวนดังนี้  (1) การ
ยอมรับความเสี่ยง (Tolerate)  (2) การจัดการควบคุมความเสี่ยง (Treat and Control) (3)การแบํง/ผํอง
ถํายความเสี่ยง (Share/Transfer) (4)การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง (Terminate) (5)การฉวย
โอกาสจากสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง (Take the Opportunity) 

6. Balanced Scorecard คือ ระบบการควบคุมทางหารบริหารจัดการแบบองค์รวม 
(Comprehensive management control system) ซึ่งประกอบด๎วย การท าให๎เกิดความสมดุล 
(Balances) ของการประเมินผลหรือการวัดผลทางด๎านการเงินด๎วยการประเมินผลหรือการวัดผลทางด๎าน
การปฏิบัติการ (Operational measures) ซึ่งเก่ียวกับปัจจัยส าคัญท่ีมีผลตํอความส าเร็จของบริษัท 

แนวคิดพ้ืนฐานของ Balanced Scorecard ในปัจจุบันนี้การประเมินผลองค์การไมํสามารถใช๎
ตัวชี้วัดทางด๎านการเงินได๎เพียงอยํางเดียว ผู๎บริหารต๎องพิจารณามุมมองด๎านอ่ืนๆประกอบด๎วย ซึ่งจะเห็นได๎
วํา Balanced Scorecard ประกอบด๎วยมุมทอง 4 ด๎านได๎แกํ (1) มุมมองด๎านการเงิน (Financial 
perspectives) (2) มุมมองด๎านลูกค๎า(Customerperspecctives) (3) มุมมองด๎านกระบวนการธุรกิจ
ภายใน (Internal business process perspectives) (4) มุมมองด๎านการเรียนรู๎และการเติบโต 
(Learning aand growth perspectives) 
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7. Benchmarking คือ การค๎นหาผลการปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศระหวํางคูํแขํงขัน 
(Competitors) หรือไมํใชํคูํแขํงขัน (Noncompetitors) ซึ่งจะน าไปสูํผลการปฏิบัติงานที่เหนือกวํา 

ประเภทของ Benchmarking การท า Benchmarking มีข๎อแตกตํางกันหลายลักษณะ 
ผู๎บริหารจึงควรเป็นผู๎ตัดสินใจวําจะใช๎ Benchmarking ประเภทใด ไมํมี Benchmarking ประเภทไหนที่ดี
ที่สุด แตํละประเภทจะมีความเหมาะสมกับองค์การที่แตกตํางกัน โดยขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อมภายในและ
ภายนอกองค์การเป็นส าคัญ ในที่นี้จะแบํงประเภทของ Benchmarking ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แบํง
ตามวัตถุประสงค์ของการท า Benchmarking ซึ่งสามารถแบํงได๎ดังนี้ (1.1) Performance Benchmarking 
หรือ  Result Benchmarking (1.2) Process Benchmarking (1.3) Products Benchmarking หรือ 
Customer Satisfication Benchmarking (1.4) Stregety Benchmarking (2) แบํงตามผู๎ที่เราต๎องการ
เปรียบเทียบด๎วย ประกอบด๎วย  (2.1) Internal Benchmarking(2.2) Competitive Benchmarking 
(2.3) Industy Benchmarking (2.4) Generic Benchmarking หรือ Functional Benchmarking 

8. องค์การแหํงการเรียนรู๎ (Learning organization) ประกอบด๎วย (1) พ้ืนฐานด๎านความรู๎ 
(Knowledge base) (2) ความสามารถเฉพาะด๎านของธุรกิจ (Firm-specific competencies)(3)งาน
ประจ า (Routines) องค์การแหํงการเรียนรู๎สิ่งที่ชํวยสนับสนุนความสามารถในการเรียนรู๎ขององค์การที่
ส าคัญมี2ประการได๎แกํ (1) ปัจจัยที่ท าให๎เกิดความสะดวก (Facilitating factors) (2)วิธีการเรียนรู๎ 
(Learning mode) 

9. บรรษัทภิบาล (Good corporate governance) ซึ่งประกอบด๎วย (1) ผู๎ถือหุ๎น 
(Shareholders)(2) ฝุายบริหารซึ่งน าโดยประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร [Chief Executive Officer (CEO)] (3) 
คณะกรรมการบริหาร (Board of directors) หลักการของบรรษัทภิบาล มีดังตํอนี้ (1)ความรับผิดชอบตํอ
หน๎าที่ (Accountability ) (2) ความโปรํงใส (Transparency) (3)ความเทําเทียมกัน (Equity)(4)ความ
สมดุล Checks and balance) (5)หลักการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Code of best practice) 

10. Six sigma เป็นเทคนิคอยํางหนึ่งที่น ามาชํวยในการลดของเสียในกระบวนการปฏิบัติงาน
หรือผลิตสินค๎าและยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิต ขั้นตอนของการน า Six sigma มา
ใช๎มีกระบวนการ 5 ขั้นตอนคือ (1) การก าหนดเปูาหมาย  (define target) (2) การวัดความสามารถของ
กระบวนการ  (measure) (3) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Analyze) (4) การปรับปรุงโดยเน๎นต๎นเหตุ
ของปัญหา(Improve) (5) การควบคุมกระบวนการที่มีผลกระทบ(control) 

11.  การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM)  แนวคิด
ของโปรแกรมการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมที่มีประสิทธิผล (Concepts for an effective TQM 
program) มีดังนี้ (1) การปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง (Continuous improvement ) (2) การมอบหมายงาน
ให๎แกํพนักงาน (Employee empowerment) (3) การก าหนดมาตรฐานเทียบเคียงหรือมาตรฐาน
เปรียบเทียบ(Benchmarking) (4) ระบบจัดสํงสินค๎าทันแบบเวลาพอดี [Just-in-time (JIT)] (5) เทคนิคทา
กูชิ (Taguchi technique) (6) ความรู๎ในการใช๎เครื่องมือส าหรับการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 
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(Knowledge of TQM tools)  ปฏิกิริยาลูกโซํการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม [Total Quality 
Management (TQM) Deming chain reaction] (1) การปรับปรุงคุณภาพ (Improve quality) (2) การ
ลดต๎นทุน(Decrease market) (3) การปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิต(Improve productivity) (4) การลดราคา 
(Decrease prices)  (5) การเพ่ิมตลาด(Increase market) (6)การด ารงอยูํได๎  (Stay in business) 
(7)การท างานได๎เพ่ิมขึ้น(Provide jobs and more jobs) (8)ผลตอบแทนจากการลงทุน [Return-on –
Investment(ROI)] สิ่งส าคัญที่มีผลตํอความส าเร็จในการน าไปใช๎ต๎องพิจารณาดังนี้  (1) การมุํงที่ลูกค๎า 
(Customer oriented)  (2) การครอบง าด๎วยการปรับปรุงคุณภาพ (Improve quality) (3) การมีอิสระ
จากการถูกควบคุม (4) ความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงาน (5) กิจกรรมเพ่ือคุณภาพ (quality) 
และประสิทธิภาพ โดยมุํงทั้งภายในและภายนอกองค์การ  (6) ฐานข๎อมูลหรือแนวปฏิบัติที่เป็นระบบในการ
ท างาน (Database or performance) (7) เอกภาพของจุดมุํงหมาย (Unity of purpose) (8)ค๎นหา
ข๎อบกพรํองในระบบ (System problems)  (9) ศึกษาและอบรมอยํางตํอเนื่อง (Continuous education 
and training) 

12. การบริหารโดยการควบคุมคุณภาพ (Quality  Control  Circle)  หลักการของ Q.C.C.
ต๎องการเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมงาน และภาวะผู๎น าของผู๎บังคับบัญชา ได๎อาศัยหลักการของวัฏ
จักรเดมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด๎วย 4 ขั้นตอนด๎วยกันคือ1. การวางแผน (Plan) 2. การปฏิบัติ 
(Do)3. การตรวจสอบ (Check) 4. การแก๎ไขปรับปรุง (Action) 

13. The  Agenda  จึงเน๎นข๎อเสนอตํางๆในเชิงปฏิวัติเพ่ือสร๎างให๎เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นตํางๆกันไป
คล๎ายเป็นชั้นของรูปปิรามิด ฉะนั้นในหลักเกณฑ์ที่จะกลําวตํอไปนี้ 1.  เอาจริงกับธุรกิจอีกครั้ง  2.ด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือลูกค๎าขององค์การ 3. ให๎ในสิ่งที่ลูกค๎าต๎องการจริง เพ่ือหลีกหํางจากค าวํา”ไร๎ประสิทธิภาพ” 4. 
การวัดผลเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารจัดการ 5. การรื้อรูปแบบของหนํวยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
business unit model) 6. ลูกค๎าเป็นหลักส าคัญโดยเปลี่ยนลูกโวํกระจายสินค๎า(Distribution chains) 
เป็นกลุํมกระจายสินค๎า (Distribution communities) 7. เปลี่ยนแผนปฏิบัติการให๎เป็นภาคปฏิบัติ 8. 
เตรียมพร๎อมส าหรับอนาคตที่ไมํอาจท านายได๎   

14.  ทฤษฎี Z (Theory Z) ของ Ouchi (Ouchi’s Theory Z) เป็นทฤษฎีที่อธิบายโครงสร๎าง
งานในการบริหาร ซึ่งใช๎หลักของสหรัฐอเมริกา(มุํงที่ความรับผิดชอบสํวนบุคคล)รํวมกับญี่ปุุน(มุํงการ
ตัดสินใจรํวมกัน การประเมินและการเลื่อนต าแหนํงอยํางลําช๎า และมีการเกี่ยวข๎องกันในลักษณะแบบ
ครอบครัว) 

15. องค์การแบบ Z (The Z organization) มีลักษณะคล๎ายกับองค์การแบบญี่ปุุน (The 
Japanese organization) กลําวคือ (1) การจ๎างงานระยะยาว (Long-term employment) (2) การ
ประเมินผลและการเลื่อนต าแหนํงแบบคํอยเป็นคํอยไป (Slow evaluation and promotion) (3) เส๎นทาง
อาชีพ (Career paths) มีการท างานแบบข๎ามหน๎าที่ (Across function) (4) มีเครื่องมือในด๎านระบบ
สารสนเทศ (Information systems) มีระบบการบัญชีแบบใหมํ (Accounting systems) 



165 

ลักษณะการจัดองค์การสมัยใหม่ (Modern  Management  Characteristics) 
กลไกการท างานในที่ท างานสมัยใหม่ (The  Dynamic New Workplace) 

 การท างานในโลกสมัยใหมํจะเป็นการติดตํอกันอยํางใกล๎ชิดด๎วยระบบเทคโนโลยีสามารสนเทศ    
ไมํวําจะเป็นองค์การเล็กหรือใหญํก็มีแนวโน๎มที่จะท างานด๎วยทีมงานผสมจากทั่วโลก งานหลายๆอยํางไมํ
จ าเป็นต๎องติดตํอกันแบบเห็นหน๎า โครงการตํางๆจ าท าด๎วยทีมงานใหมํๆซึ่งทักษะความช านาญเฉพาะ มีการ
ประเมินผลทุกข้ันตอน เพ่ือให๎ได๎คุณภาพ มีความเป็นเลิศและตรงตามก าหนดเวลา 
 ลักษณะขององค์การยุคใหมํ ซึ่งอยูํในสภาพแวดล๎อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและกลําวถึงการจัดการ
และผู๎น า ตลอดจนบทบาท หน๎าที่ เทคนิคของผู๎น าในการจัดการในสังคมยุคใหมํ ซึ่งจะต๎องมีการปรับเปลี่ยน
ไปตามสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนไป 

องค์การ (Organization) 
 องค์การ (Organization)  เป็นการรวมกลุํมของคนท างานให๎ท างานรํวมกันเพ่ือให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ทุกองค์การจะท างานเพ่ือเปูาหมายกว๎างๆ คือ การจัดหาสินค๎าหรือบริการที่เป็น
ประโยชน์ตํอสังคม แตํละองค์การควรจะต๎องคืนคุณคําสูํสังคมโดยท าให๎ลูกค๎าพอใจเพ่ือจะได๎คงอยูํตํอไปยืน
นาน ดัดนั้นเปูาหมายที่ชัดเจน ก็คือควรจะผลิตสินค๎าหรือบริการที่มีคุณภาพ (Quality Product) และท าให๎
ลูกค๎าพอใจ (Customer satisfaction) ซึ่งเป็นจุดแข็งขององค์การ และเป็นการสร๎างโอกาสความก๎าวหน๎า
ให๎แกํองค์การด๎วย 
 องค์การเป็นระบบสังคม (Organization as systems) องค์การเป็นระบบซึ่งประกอบด๎วยสํวน
ตํางๆที่สัมพันธ์กัน ซึ่งท าหน๎าที่รํวมกันเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย องค์การเป็นระบบเปิด (Open  systems) คือ 
องค์การจะน าเอาทรัพยากรจากภายนอกองค์การเข๎ามาใช๎เป็นปัจจัยการผลิต ( Input) เพ่ือให๎ได๎ผลผลิต 
(Output) ออกมาในรูปสินค๎าหรือบริการสูํสังคม และในเวลาเดียวกันสังคมภายนอกก็จะปูอนกลับโดยบอก
กับองค์การวําองค์การท าดีอยํางไร ดังแผนภูมิภาพที่  21   ถ๎าไมํมีลูกค๎าที่ตั้งใจจริงที่จะใช๎ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการขององค์การ องค์การก็ไมํสมารถอยูํรอดได๎ 
 การปฏิบัติงานขององค์การ (Organization performance) เป็นขอบเขตซึ่งท าให๎องค์การบรรลุผล
ส าเร็จตามผลลัพธ์ที่สังคมคาดหวัง การปฏิบัติงานขององค์การเป็นสํวนหนึ่งของการปฏิบัติงานด๎านการ
จัดการ 
 เพ่ือให๎องค์การท างานได๎อยํางดี ทรัพยากรต๎องดีและลูกค๎าก็ต๎องใช๎สินค๎าเป็นอยํางดีด๎วย ดังนั้นการ
สร๎างสรรค์คุณคํา (Value creation) จึงเปูฯสิ่งส าคัญมา การปฏิบัติการเพ่ิมมูลคําที่ทรัพยากรต๎นทุนในการ
ผลิตจะท าให๎ (1) องค์การธุรกิจมีก าไร (2) องค์การที่ไมํใชํองค์การธุรกิจก็จะเพ่ิมมูลคําที่ทรัพยากรต๎นทุนใน
หารผลิตจะท าให๎ทรัพยากรขององค์การถูกใช๎ไปในทางที่ถูกต๎อง ถูกเวลาและต๎นทุนต่ า เพ่ือให๎ลูกค๎าได๎
บริโภคสินค๎าและบริการที่มีคุณภาพสูง 
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แผนภูมิภาพที่ 21  องค์การในฐานะท่ีเป็นระบบสังคมเปิด (Organizational as open  systems)  
 

องค์การที่ดีที่สุดจะท างานด๎วยการใช๎วิธีการประเมินผลหลายวิธี สํวนทางด๎านลูกค๎าก็จะมีการวัด
การปฏิบัติงานของบริษัทได๎จากความพอใจและความจงรักภักดีตํอองค์การ เชํนเดียวกับการที่องค์การมี
สํวนแบํงตลาดที่ดี สํวนด๎านพนักงานขององค์การก็จะมีการวัดการด าเนินงานขององค์การด๎วยการพัฒนา
อาชีพ ความพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงาน การวัดผล การปฏิบัติงานทั้งหมดก็คือ ผลผลิต
(Productivity) เป็นการวัดคุณภาพของผลการปฏิบัติงานด๎านการใช๎ทรัพยากร ซึ่งผลผลิตที่เกิดจากผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสามารถวัดได๎เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุํม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิภาพที่ 22  ผลผลิตและการปฏิบัติงานขององค์การ (Productivity and the dimension 

of organizational performance) 
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ประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพ(Efficiency) 
 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Performance Effectiveness) เป็นการวัดผลผลิตของงานหรือ
ปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมาย หรือเป็นวัดวําเปูาหมายของงานที่ส าคัญสามารถบรรลุได๎หรือไมํ ตัวอยํางเชํน 
ถ๎าทํานท างานในโรงงานผลิตคอมพิวเตอร์แหํงหนึ่ง ผลิตคีย์บอร์ด (Keyboards) ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานอาจหมายถึงวํา สามารถท างานโดยผลิตผลผลิตออกมาเป็นไปตามเปูาหมายรายวันในรูปของ
ปริมาณ (Quantity) และคุณภาพ (Quality) ด๎วยการท าดังนี้ชํวยให๎บริษัทโดยรวมท างานเป็นไปตามตาราง
การผลิตและเป็นไปตามความต๎องการของลูกค๎า ทันเวลาที่จะขนสํงสินค๎าและผลผลิตมีคุณภาพสูง 
 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (Performance Efficiency) เป็นการวัดทรัพยากรที่ถูกใช๎ไปได๎
อยํางประหยัดหรือเป็นการวัดต๎นทุนทรัพยากรที่ใช๎ไปเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย เชํน ต๎นทุนแรงงานเป็นการวัด
ประวิทธิภาพอ่ืนๆอาจรวมถึงการใช๎ประโยชน์จากเครื่องมือเครื่องใช๎ สิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ และการ
ใช๎วัสดุตํางๆตัวอยํางเชํน เดียวกับจากบริษัทคอมพิวเตอร์ ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต๎องมีต๎นทุนต่ า
ทั้งวัสดุและแรงงาน ถ๎าทํานผลิตคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ตํอวันน๎อยลงกวําขีดความสามารถที่ควรจะเป็น 
ผลผลิตจ านวนนี้เรียกวําไมํมีประสิทธิภาพและถ๎าทํานท าผลผลิตให๎เกิดความผิดพลาด หรือท าให๎วัสดุสูญเสีย
ในกระบวนการผลิต สิ่งนี้เรียกวํา งานไมํมีประสิทธิภาพด๎วยเชํนเดียวกัน 

องค์การในที่ท างานสมัยใหม่ 
 องค์การในที่ท างานสมัยใหมํ(Organization in the new workplace) เป็นการท างานในสังคม
สภาพแวดล๎อมสมัยใหมํในยุคปัจจุบันซึ่งมีการแขํงขันในระดับที่สูงมากต๎องใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
มีการติดตํอสํอสารแบบโลกไร๎พรมแดน องค์การในที่ท างานสมัยใหมํจะต๎องเป็นสิ่งที่ท๎าทาย ซึ่งจะกํอให๎เกิด
โอกาสและความเป็นไปได๎ ไมํวําจะเป็นองค์การใหญํหรือเล็ก องค์การที่หวังผลก าไรหรือไมํหวังผลก าไร ตําง
ก็ต๎องการผลประโยชน์ตํอสังคมเชิงบวกเชํนกัน ซึ่งหลักส าคัญประการหนึ่งก็คือ องค์การจะต๎องก าหนด
ความคาดหวัง พนักงานที่ท างานทุกคนโดยทั่วๆ ไป จะมีการก าหนดความคาดหวัง คนบางคนท างานเพ่ือ
บางคน บางคนท างานเพื่อบางสิ่งบางอยําง เชํน อยากเป็นผู๎บริหารใหญํ อยากมีบ านาญตอนแกํ อยากได๎รับ
กองทุนทํองเที่ยว เป็นต๎น ในที่ท างานสมัยใหมํนอกเหนือจากการท างานเพ่ือใคร ท างานเพ่ืออะไรแล๎ว การ
เลือกงานที่ดีและการสร๎างอาชีพที่ดีแล๎ว พนักงานควรต๎องเข๎าใจหลักเบื้องต๎นขอองค์การในที่ท างาน
สมัยใหมํด๎วย ซึ่งเรียกวําทักษะการวิเคราะห์ความอยูํรอดส าหรับที่ท างานสมัยใหมํ  (Critical survival skill 
for the news workplace) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเชี่ยวชาญ (Mastery) พนักงานควรต๎องมีบางสิ่งบางอยํางและต๎องสามารถท าบางสิ่ง
บางอยํางที่มีคุณคําให๎กับนายจ๎างหรือองค์การ 

2. การติดตํอพบปะสังสรรค์ (Contacts) พนักงานจ าเป็นต๎องรู๎จักคนตํางๆรู๎จักการติดตํอกับกลุํม
เพ่ือนและคนกลุํมอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือให๎เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นผลดีตํอองค์การ 

3. การเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneurship) พนักงานควรต๎องปฏิบัติงานประหนึ่งวําเป็นธุรกิจ
ของตนเองด๎วยการแสดงความคิดเห็น สร๎างโอกาสให๎กับองค์การ 
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4. มีความรักในด๎านเทคโนโลยี (Love on Technology) พนักงานต๎องรับเทคโนโลยี ไมํจ าเป็นต๎อง
เป็นผู๎เชี่ยวชาญ แตํก็ต๎องสามารถท างานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ [Information Technology (IT)] ได๎
อยํางเต็มที ่

5. การตลาด (Marketing) พนักงานจ าเป็นต๎องสามารถถํายทอดความส าเร็จและความก๎าวหน๎าของ
ตนให๎แกํเพ่ือนรํวมงาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุํมได๎ 

6. ความรู๎สึกอยํางแรงกล๎าที่จะตั้งต๎นใหมํ (Passion for renewal) พนักงานจ าเป็นต๎องมีการเรียนรู๎
และมีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง ด๎วยการพยายามปรับปรุงตนเองให๎ทันสมัยอยูํเสมอ 
การเปลี่ยนแปลงของลักษณะองค์การ 
 การเปลี่ยนแปลงของลักษณะองค์การ (Changing nature of Organization) ทุกวันนี้การ
เปลี่ยนแปลงตํางๆภายในสังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง องค์การก็อยูํภายใต๎การเปลี่ยนแปลง
เชํนเดียวกับสิ่งอ่ืนๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงขององค์การเป็นสิ่งที่มีความส าคัญตํอการศึกษาเรื่องการบริหาร
จัดการองค์การเป็นอยํางมาก องค์การจะมีการเปลี่ยนแปลงอยํางไรอาจพิจารณาได๎จากสิ่งตํอไปนี้ 

1. ความเชื่อในเรื่องทุนมนุษย์ (Changing nature of Organization)  ความต๎องการในโลกเศรษฐกิจ
สมัยใหมํต๎องการมีสํวนรํวมของพนักงานในการท างานอยํางมากและต๎องการพักงานที่มีความรู๎ 
ประสบการณ์และการท าตามสัญญาของสมาชิกทุกคน 

2. การเลิกสั่งการและการควบคุมที่เข๎มงวด (Demise of “command-and control”) โครงสร๎าง
ตามล าดับขั้นขององค์การตามที่เคยปฏิบัติกันคือ พนักงานจะต๎องท าตามที่สั่ง นั่นคือการท างานแบบเกําที่
ช๎า หัวโบราณและลงทุนสูง การท างานที่ดีในทุกวันนี้คือต๎องอยูํในสภาพแวดล๎อมการแขํงขัน เปิดโอกาสให๎
พนักงานมีอิสระในความคิด 

3. เนินการท างานเป็นทีม (Emphasis on teamwork) องค์การทุกวันนี้จะมีการจัดองค์การแบบสูง
(Vertical) น๎อยลงและมุํงจัดองค์การเป็นแบบแผน (Horizontal) มากขึ้นด๎วยการเพ่ิมการท างานในรูปการ
ท างานเป็นทีม (Teamwork) ซึ่งจะสามารถดึงความสามารถด๎านสติปัญญาของพนักงานออกมาใช๎ในการ
แก๎ปัญหาได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

4. ใช๎เทคโนโลยี  (Pre – eminence of technology) โอกาสใหมํๆจะเกิดขึ้นด๎วยการพัฒนา
ทางด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะท าให๎องค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องด๎าน
การปฏิบัติการผลิตและวิธีการท างานของพนักงาน 

5. การท างานเป็นเครือขําย (Embrace of networking) องค์การจะมีการติดตํอแบบเป็นเครือขําย
เพ่ือให๎เกิดการติดตํอสื่อสารที่ทันเวลาและเกิดการรํวมมือในสํวนตํางๆ ทั้งภาในองค์การและภายนอก
องค์การ 

6. การคาดหวังในก าลังแรงงานใหมํ (New workforce expectations) คนงานรุํนใหมํที่เข๎าสูํสถานที่
ท างานจะลดการท างานแบบมีขั้นสานการบังคับบัญชา ตํางจะท างานแบบไมํเป็นทางการมากขึ้นและจะ
สนใจคุณคําในการท างานอยํางจริงจัง 



169 

7. การสนใจความสมดุลของชีวิตการท างาน (Concern for worklife balance)ขณะที่สังคมขยายตัว
มีความซับซ๎อนมากขึ้น นักงานในองค์การก็จะผลักดันให๎องค์การให๎สนใจมากขึ้น เพ่ือให๎เกิดความสมดุล ใน
ด๎านการท างานและด๎านสวัสดิการ 

8. มุํงเน๎นความรวดเร็ว (Focus on speed) ทุกสิ่งทุกอยํางเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว องค์การ
ธุรกิจที่สามารถน าสินค๎าออกสูํตลาดได๎กํอนก็จะมีโอกาสมากกวําและในการท างานองค์การก็มีความ
คาดหวังทั้งผลการปฏิบัติงานที่ดีและทันเวลาด๎วย 

มีแรงผลักดันมากมานตํอองค์การ ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะท าให๎เกิดการเปลี่ยนในองค์การ แตํสิ่งที่ส าคัญที่ต๎อง
ท าให๎เกิดข้ึนในองค์การก็คือคุณภาพของสินค๎าและบริหาร องค์การที่ไมํสนใจฟังข๎อคิดเห็นของลุกค๎าและไมํ
สนใจเรื่องการขายสินค๎าและบริหารที่มีคุณภาพด๎วยราคาที่สมเหตุสมผลจะต๎องดิ้นรนและพบกันกับการ
แขํงขันท่ีสูงมาก113 

การจัดการ 
 การจัดการ(Management) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการน าทรัพยากรมาบริหารมาใช๎ให๎
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ประกอบด๎วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ(Organizing )การ
น า(Leading)และการควบคุม(Controlling) 
 หน๎าที่ในการบริหารทั่วไป (General managerial function) ผู๎บริหารที่ประสบความส าเร็จ
จะต๎องท าหน๎าที่บริหาร 4 ประการคือการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า
(Leading) การควบคุม (Controlling) ดังรูปที่ 1.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 หน๎าที่ในการบริหารทั่วไป 4 ประการตามรูปที่ 1.3 ยํอมมีความสัมพันธ์กันกลําวคือ เมื่อมีการ
วางแผนแล๎วจะต๎องมีการจัดสรรหน๎าที่วําใครท าหน๎าที่อะไรบ๎างแล๎วขั้นตํอไปจึงมีการสั่งการและการชัดน า
ให๎พนักงานปฏิบัติตามแผนเมื่อมีการปฏิบัติงานตามแผนแล๎ว ก็จ าเป็นตะต๎องมีขั้นตอนสุดท๎ายคือการ
ควบคุมให๎เป็นไปตามแผนที่วางไว๎ ซึ่งขั้นตอนการบริหารทั้ง 4 ขั้นตอนดังกลําวจะเกี่ยวข๎องกับทรัพยากร
ตํางๆได๎แกํ ทรัพยากรมนุษย์(Human Resources) ทรัพยากรทางกายภาพ (Physical Resources)
ทรัพยากรข๎อมูล  ( Information Resources ) ทรัพยากรทางการเงิน (Finance Resources) ซึ่งจะ
อธิบายรายละเอียดของหน๎าที่การบริหารทั้ง 4 ประการได๎ดังตํอไปนี้ 

1. การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการก าหนดวัตถุประสงค์และพิจารณาวําสิ่งใดควร
ท าเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายนั้น หรือหมายถึง การก าหนดเปูาหมายขององค์การและวิธีการที่จะบรรลุ
เปูาหมายนั้นๆ ผู๎บริหารจะต๎องวางแผนด๎วยหลักเหตุผล 3 ประการคือ (1) เพ่ือก าหนดทิศทางส าหรับ
อนาคตขององค์การ เชํน ต๎องการก าไรเพ่ิมขึ้น การขยายสํวนครองตลาด และความรับปิดชอบตํอสังคม    

                                                           
113 Schermerhorn.  John R. Jr. , Management , 8th ed. (USA : John Wiley  &  Sons , 

Inc. 2005), 13:14. 
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(2) เพ่ือก าหนดทรัพยากรขององค์การให๎บรรลุเปูาหมาย (3) เพ่ือก าหนดงาน ซึ่งจะต๎องมีการปฏิบัติให๎บรรลุ
เปูาหมาย 

2. การจัดองค์การ(Organizing ) เป็นกระบวนการตัดสินใจวําใครท างานอะไรและรายงาน
ขึ้นตรงกับใครเป็นการใช๎บุคลากรได๎อยํางเหมาะสม (Staffing) หรือหมายถึง กระบวนการออกแบบงาน 
การจัดสรรทรัพยากรและการประสานกิจกรรมการท างาน 

3. การน า (Leading) เป็นการชักน าให๎บุคคลอ่ืนปฏิบัติงาน โดยการจูงใจให๎ปฏิบัติงานให๎
บรรลุเปูาหมายขององค์การซึ่งในเรื่องของการน านี้ผู๎บริหารจะต๎องใช๎หลักฐานจูงใจที่ดีและขณะเดียวกันก็
ต๎องมีการสั่งการที่เหมาะสมด๎วยหรือหมายถึง การกระตุ๎นจูงใจให๎ใช๎ความพยายามเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย 

4. การควบคุม(Controlling) เป็นขั้นตอนที่บุคคล กลุํม หรือองค์การ มีการติดตามการ
ท างานและปฏิบัติการแก๎ไข หรือหมายถึง กระบวนการวัดผลการท างานและการแก๎ไข เพ่ือให๎เกิดความ
เชื่อมั่นวําได๎ผลลัพธ์ตามที่ต๎องการ การควบคุมมีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 

4.1 การก าหนดมาตรฐานการท างาน 
4.2 การวัดผลการท างานในปัจจุบันแล๎วเปรียบเทียบหับมาตรฐาน 
4.3 การปฏิบัติการแก๎ไขสิ่งที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่ก าหนดไว๎ 
4.4 การปฏิบัติการแก๎ไขมาตรฐานเทําที่จ าเป็น 

ความหมายของผู๎น าและผู๎บริหาร บทบาทการเป็นผู๎น าในการบริหารเป็นบทบาทที่ผู๎บริหารจะต๎อง 
มีคุณสมบัติ 2 ประการคือ การเป็นผู๎น า (Leader) และผู๎บริหาร (Manager) 

ผู๎น า (Leader) เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลที่จะท าให๎ผู๎ตามสามารถชํวยกันก าหนดวัตถุประสงค์และ
ท างานให๎บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ผู๎น าจึงเป็นผู๎มีอิทธิพลที่สามารถชักน าบุคคลหรือกลุํมให๎ท าในสิ่งที่ผู๎น า
ต๎องการได ๎

ผู๎บริหาร (Manager) เป็นบุคคลที่อยูํในองค์การและสามารถสั่งการให๎บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานได๎ โดย
เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการจูงใจให๎เกิดการพัฒนาและธ ารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว๎ได๎ เป็น
บุคคลที่วางแผนจัดระเบียบ ชักน าและควบคุมทรัพยากรมนุษย์ วัสดุ การเงิน ข๎อมูลสารสนเทศ เพ่ือให๎
บรรลุเปูาหมายขององค์การ ผู๎บริหารมีหลายรูปแบบ เชํน ผู๎บริหารแผนก ผู๎บริหารผลิตภัณฑ์ ผู๎บริหาร
ลูกค๎า ผู๎บริหารโรงงาน ผู๎บริหารฝุายตํางๆ ฯลฯ ผู๎บริการจะรับผิดชอบในการจัดการ (Management) โดย
ใช๎ความพยายามในการปฏิบัติตํอกลุํมบุคคลและการใช๎ทรัพยากรตํางๆเพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมาย 

รูปแบบของผู้บริหาร (Types of managers) มีรูปแบบมากมาย แตํในที่นี้จะแบํงลักษณะของ
ผู๎บริหารตามขอบเขตกิจกรรมแบบแคบ เรียกวํา ผู๎บริหารตามหน๎าที่ (Functional managers) และ
ขอบเขตกิจกรรมแบบกว๎าง เรียกวํา ผู๎บริหารทั่วไป(General managers) ซึ่งสามารถอธิบายได๎ดังนี้ 

4.1 ผู๎บริหารตามหน๎าที่ (Functional managers) เป็นผู๎บริหารที่มีความช านาญในด๎านใด
ด๎านหนึ่ง เชํน บัญชี ทรัพยากรมนุษย์ การขาย การเงิน การตลาดหรือการผลิต เป็นต๎น การจัดการในแตํละ
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หน๎าที่จะมีความเชี่ยวชาญด๎านเทคนิค ความส าเร็จของผู๎บริการจะขึ้นอยูํกับการสื่อสาร การวางแผน การ
บริหาร การสร๎างทีมงาน และขีดความสามารถในการบริหารตนเองเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมาย 

4.2 ผู๎บริหารทั่วไป(General managers) เป็นผู๎บริหารที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการบริหารใน 
องค์การ ทั้งหมด หรือในหนํวยงานยํอย ซึ่งอยูํในขอบเขตความช านาญโดยทั่วๆ ไป ตัวอยําง เป็นผู๎บริหาร
ของบริษัท(Company) ผู๎บริหารนี้จ าเป็นจะต๎องมีความรู๎ มีขีดความสามารถในการบริหารที่มีการพัฒนา
เป็นอยํางดีในขอบเขตที่กว๎างมากกวําผู๎บริหารตามหน๎าที่ จ าเป็นต๎องเข๎าใจในเรื่องความเป็นสากลระดับโลก
และมีขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ซึ่งขีดความสามารถเหลํานี้จะต๎องเรียนรู๎โดยผํานการฝึกอบรมอยํางเป็น
ทางการและมีการก าหนดงานที่หลากหลายการปฏิบัติงานจะเกี่ยวข๎องกับจริยธรรม กฎหมาย และความ
ปลอดภัยตํางๆด๎วย  

ระดับของการบริหาร (Levels of management) องค์การขนาดเล็กอาจจะมีระดับการบริหาร
ระดับเดียวแตํองค์การขนาดใหญํจะมีมากกวําหนึ่งระดับ ซึ่งในแตํละระดับจะมีเปูาหมายงาน ความ
รับผิดชอบและอ านาจหน๎าที่แตกตํางกัน ผู๎บริหารในระดับของบริษัทจะปฏิบัติงานแตกตํางจากระดับ CEO 
แผนภูมิภาพรูปที่  25  แสดงระดับตํางๆของการบริหารโดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิภาพที่  23  ระดับพ้ืนฐานของการบริหาร (Basic Levels of management) 

1. ผู๎บริหารระดับสูง (Top managers) เป็นผู๎รับผิดชอบในการก าหนดทิศทางขององค์การโดยรวม 
2. ผู๎บริหารระดับกลาง (Middle managers) เป็นผู๎รับผิดชอบในการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต๎อง

สอดคล๎องกับฝุายบริหารระดับสูงและตีความหมายเป็นเปูาหมายและแผนส าหรับผู๎บริหารระดับต๎นเพ่ือ
ปฏิบัติการ 

3. ผู๎บริหารระดับต๎น (First - line managers) เป็นผู๎รับผิดชอบในการผลิตสินค๎าหรือการปฏิบัติการ
ให๎บริการโดยตรง 
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ทักษะในการบริหารที่ส าคัญ (Essential managerial skill) เป็นความสามารถที่จะแปรความรู๎
ออกเป็นการปฏิบัติ ซึ่งให๎ผลลัพธ์ตํอการท างานที่ต๎องการหรือพอใจ  

ผู๎บริหารที่ประสบความส าเร็จในอาชีพจะขึ้นอยูํกับการผูกพันกับการเรียนรู๎อยํางจริงจังไมํได๎
หมายความถึงการเรียนในห๎องเรียนเทํานั้นแตํเป็นการเรียนรู๎แบบตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่ง
หมายถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องจากประสบการณ์ประจ าวัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสภาพแวดล๎อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา การผูกพันกับเรียนรู๎แบบตลอดชีวิตชํวยให๎บุคคลสร๎างทักษะที่ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนาอาชีพและสร๎างคุณคําในยุคเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในปัจจุบัน 
ผู๎บริหารควรพัฒนาทักษะดังตํอไปนี้คือ 

1. ทักษะด๎านเทคนิค (Technical skill) เป็นขีดความสามารถที่ใช๎ความรู๎ความเชี่ยวชาญเพ่ือท างาน
ให๎เกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งงานบางอยํางต๎องการความสามารถเฉพาะเชํน งานด๎านบัญชี งาน
ด๎านวิศวกร งานด๎านวิจันตลาด งานด๎านวางแผนการเงิน และการวิเคราะห์ระบบเป็นต๎น ทักษะเหลํานี้อาจ
ได๎มาจากการเรียนหรืออาจได๎จากการฝึกอบรมจากประสบการณ์การท างาน ทักษะด๎านเทคนิคในโลก
เศรษฐกิจใหมํนี้จะรวมถึงความรู๎ด๎านเทคนิคที่เก่ียวกับระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎วย ซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นในรูป
ที1่.5 จะแสดงให๎เห็นวําทักษะด๎านเทคนิคมีความส าคัญอยํางมากกับผู๎บริหารระดับต๎นเพราะผู๎บริหารระดับ
ต๎นจะต๎องมีความรู๎ความช านาญที่จะตอบค าถามหรือแก๎ปัญหาให๎กับพนักงานหรือคนงาน 

2. ทักษะด๎านมนุษย์ (Human skill)  เป็นขีดความสามารถในการท างานรํวมกันกับบุคคลอ่ืน 
ผู๎บริหารซึ่งมีทักษะด๎านมนุษย์ที่ดีจะเป็นผู๎ที่มีการรู๎จักตนเองดีมีความสามารถที่จะเข๎าใจสิ่งตํางๆได๎ดีและ
เข๎าใจความรู๎สึกของผู๎ อ่ืน องค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะด๎านมนุษย์ก็คือ คามเป็ นเลิศทางอารมณ์ 
(Emotion Intelligence) เป็นขีดความสามารถที่จะบริหารตนโดยการรู๎จักควบคุมอารมณ์ให๎เกิด
ประสิทธิผลในการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดี แผนภูมิภาพที่ 26 แสดงให๎เห็นถึงความส าคัญของทักษะด๎าน
มนุษย์วํา ผู๎บริหารทุกระดับจ าเป็นต๎องมีเทําเทียมกัน 

3. ทักษะด๎านความคิด (Conceptual skill) เป็นขีดความสามารถในการคิดอยํางมีเหตุผลและ
แก๎ปัญหาที่สลับซับซ๎อน ผู๎บริหารที่ดีจะมีความสารถในการมองสถานการณ์ตํางๆได๎อยํางกว๎างไกล เพ่ือ
แก๎ปัญหาโดยค านึงถึงประโยชน์ของทุกคนความสามารถนี้จะต๎องใช๎ความคิดในการวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล 
ทักษะด๎านนี้จะรวมถึงความสามารถในการแก๎ปัญหาใหญํให๎เป็นสํวนเล็กๆ เพ่ือให๎มองเห็นความสัมพันธ์
ระหวํางสํวนตํางๆ ของปัญหา แผนภูมิภาพที่  26  แสดงให๎เห็นวําทักษะด๎านความคิดจะมีความส าคัญกับ
ผู๎บริหาร ระดับสูง 
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แผนภูมิภาพที่  24  ทักษะการบริหารที่ส าคัญ (Essential  managerial  skills) 
 

บทบาทของผู้น าในด้านการบริหาร 
 บทบาทของผู๎น าในด๎านการบริหาร (Managerial Leadership rules) ผู๎บริหารมีบทบาทส าคัญ
ด๎านการบริหารดังตํอไปนี้ 

1. บทบาทในการเป็นพ่ีเลี้ยงหรือเป็นต๎นแบบ (Mentor rules) บทบาทนี้ผู๎น าจะต๎องมีลักษณะ
ดังนี้คือ 
1.1 เข๎าใจตนเองและผู๎อื่น 
1.2 สื่อสารกันอยํางมีประสิทธิภาพ 
1.3 พัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎ 

2. บทบาทในการอ านวยความสะดวก (Facilitator rules) เป็นบทบาทที่เก่ียวกับทีมงาน 
2.1 สามารถสร๎างทีมงาน (Building teams) 
2.2 ใช๎การมีสํวนรํวม (Using participative) 
2.3 การบริหารความขัดแย๎ง (Managing conflicts) 

3. บทบาทในการติดตามผล 
3.1 ผลงานของแตํละบุคคล (Monitoring personal performance) 
3.2 ติดตามผลงานของกลุํมในภาพรวม (Monitoring collective performance) 
3.3 บริหารผลงานขององค์การ (Monitoring  organizational performance) 

4. บทบาทในการประสานงาน (Conditional roles) 
4.1 บริหารโครงการ (Managing project) 
4.2 ออกแบบงาน (Designing work) 
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4.3 ประสานกลุํมงาน / ทีมงาน จากตํางสายงาน (Managing across functions) 
5. บทบาทในการประสานงาน (Director role)  

5.1 เป็นบทบาทในการสร๎างวิสัยทัศน์ วางแผน และก าหนดเปูาหมาย (Visioning , planning  
and goal setting) 

5.2 ออกแบบ และจัดโครงสร๎างองค์การ (Designing and organizing) 
5.3 มอบหมายงานเพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน (Delegating effectively) 

6. บทบาทในการเป็นผู๎ผลิต (Producer role) 
6.1 ท างานให๎เกิดผลงานอยํางเต็มที่ (Work productively) 
6.2 สร๎างบรรยากาศการท างานให๎ได๎ผลงานเต็มที่ (Fostering a productive work 

environment) 
6.3 บริหารเวลา และจัดการความตึงเครียด (Managing time and stress) 

7. บทบาทในการเป็นนายหน๎า(Broker rules) การท าหน๎าที่เป็นคนกลางในด๎านตํางๆดังนี้ 
7.1 สร๎างและรักษาฐานอ านาจ (Building and maintaining power base) 
7.2 เจรจาตํอรองและสร๎างข๎อตกลงรํวมกัน (Negotiating agreement and commitment) 
7.3 น าเสนอความคิดเห็น (Presenting ideas) 

8. บทบาทเป็นผู๎น านวัตกรรม(Innovator rules) 
8.1 ปรับตัวได๎กับการเปลี่ยนแปลง (Living with changes) 
8.2 มีความคิดอยํางสร๎างสรรค์ (Thinking creatively) 
8.3 สร๎างการเปลี่ยนแปลงให๎เกิดขึ้น (Creating changes) 

ทักษะความส าเร็จในการบริหาร 
 ทักษะความส าเร็จในการบริหาร(Skills for managerial success) มี 4 แบบคือ (1) ทักษะของ
ผู๎น าทางด๎านกลยุทธ์การบริหาร (Strategic skills)  (2) ทักษะด๎านการท างาน (Task skills)  (3)ทักษะด๎าน
มนุษย์สัมพันธ์ (People skill)  (4) ทักษะด๎านการรู๎จักตนเอง (Self-awareness skills) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ทักษะของผู๎น าทางด๎านกลยุทธ์การบริหาร (Strategic skills) 
1.1 การกลั่นกรองสภาพแวดล๎อมขององค์การ (Environmental scanning) 
1.2 การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ (Strategic formulation) 
1.3 วิเคราะห์ตัวแปรด๎านพฤติกรรมที่มีตํอกลยุทธ์และการก าหนดภารกิจขององค์การ

(Mapping strategic intent and defining mission) 
1.4 การปฏิบัติการตามกลยุทธ์ (Strategic implementation) 
1.5 การบริหารทรัพยากรให๎สอดคล๎องกับกลยุทธ์ที่วางไว๎(Human resource congruency) 
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2. ทักษะด๎านการท างาน (Task skills) 
2.1 การก าหนดและการจัดล าดับความส าคัญกํอนหลังของวัตถุประสงค์ (Setting and 

prioritizing objectives) 
2.2 พัฒนาแผนปฏิบัติการและการปฏิบัติตามแผน(Developing plan of action and 

implementation) 
2.3 การตอบสนองในลักษณะที่ยึดหยุํนได๎(Responding in a flexible manner) 
2.4 การสร๎างคุณคําในการท างาน (Creating value) 
2.5 การท างานตามล าดับขั้นของโครงสร๎างองค์การ(Working through the organizational 

structure) 
2.6 การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ (Allocating human resource) 
2.7 การบริหารเวลาอยํางมีประสิทธิผล (Managing time effectively)     

3. ทักษะด๎านคน (People skill) 
3.1 ทักษะในการมอบหมายงาน การมีอิทธิพลกับบุคคลอ่ืน และความสามารถในการจูงใจ

บุคคลอื่นได๎ (Delegating , influencing , motivating) 
3.2 ความสามารถในการบริหารความขัดแย๎ง สามารถเจรจาให๎ได๎รับประโยชน์ทั้งสองฝุาย

(Handing , conflicts , win-win negotiation) 
3.3 การท างานเป็นเครือขําย (Networking) 
3.4 รู๎วิธีการน าเสนอ (Presentation) 
3.5 มีความสามารถในการสื่อสารและรับฟัง(Communication , listening) 
3.6 การบริหารและศึกษาวัฒนธรรมข๎ามชาติ(Cross-cultural management) 
3.7 ความสามารถในการบริหารทีมงานตํางๆ ที่มีลักษณะที่แตกตํางกัน (Heterogeneous 

teamwork) 
4. ทักษะด๎านการรู๎จักตนเอง (Self- awareness skills) 

4.1 ความสามารถในการปรับปรุงตนเอง (Personal adaptability) 
4.2 สามารถท าความเข๎าใจอคติสํวนบุคคลได๎(Understanding personal bias) 
4.3 สามารถควบคุมตนเองได๎(Internal locus of control) 

ขีดความสามารถในการบริหาร 
 ขีดความสามารถ (Competency) เป็นสํวนประกอบของความรู๎(Knowledge) ทักษะ(Skills) 
พฤติกรรม (Behaviors) และทัศนคติ (Attitudes) ที่กํอให๎เกิดประสิทธิผลสํวนบุคคล ซึ่งท าให๎บุคคล
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีคุณภาพสูง 
 ขีดความสามารถในการบริหาร(Managerial competencies) ประกอบด๎วย กลุํมของความรู๎
(Knowledge) ทักษะ (skills) พฤติกรรม(Behaviors) และทัศนคติ (Attitudes) ที่ผู๎บริหารจ าเป็นต๎องใช๎
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เพ่ือให๎เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติตามต าแหนํงหน๎าที่ในรูปแบบตํางๆขององค์การ โดยทั่วไปแล๎วจะมีขีด
ความสามารถในการบริหาร 6 ประการดังนี้  (1) ขีดความสามารถในการบริหารตนเอง (self-
management)  (2) ขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหาร(Planning and administration 
competency)  (3) ขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic action competency)    
(4) ขีดความสามารถในการท างานเป็นทีม(Teamwork competency)  (5) ขีดความสามารถในการสื่อสาร 
(Communication competency) (6)ขีดความสามารถด๎านความเป็นสากลระดับโลก (Global 
awareness  competency) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่  25  ขีดความสามารถในการบริหาร (A model of managerial competencies) 
1. ขีดความสามารถในการบริหารตนเอง (Self-management competency) เป็นความ

รับผิดชอบในชีวิตในการท างานซึ่งนอกเหนือจากงานของผู๎บริหาร ในประเด็นนี้ ผู๎บริหารจะต๎องรู๎จักจุดแข็ง
และจุดอํอนของตนเองซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญและสามารถพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ ได๎แกํ ความเป็นผู๎บริหาร 
การจูงใจ จริยธรรมอ่ืนๆ กลําวคือ มีการเรียนรู๎เกี่ยวกับจุดแข็งของตนเอง ความจ าเป็นที่จะต๎องพัฒนา
ตนเอง 

1.1 การปฏิบัติการด๎านคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity and ethical conduct) 
1.1.1 มีมาตรฐานสํวนบุคคลในการธ ารงรักษาความรู๎สึกของการปฏิบัติการด๎าน

คุณธรรมและจริยธรรม 
1.1.2 มีความเต็มใจที่จะยอมรับความผิดพลาด 
1.1.3 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติสํวนตน 

1.2 แรงขับสํวนบุคคลและความสามารถการยึดหยุํนได๎(Personal drive and resilience) 
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1.2.1 มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร๎น และมีความสามารถในการจูงใจเพ่ือให๎
บรรลุวัตถุประสงค์ 

1.2.2 มีการท างานหนักเพ่ือให๎ได๎สิ่งๆผํานไปด๎วยดี 
1.2.3 มีการธ ารงรักษา การเผชิญกับอุปสรรค และมีขีดความสามารถเพ่ือให๎เกิด

ความส าเร็จ 
1.3 ความสมดุลระหวํางการท างานและความต๎องการของชีวิต (Balancing work and life 

demands) 
1.3.1 มีความรับผิดชอบในงานและกิจกรรมโดยไมํละเลยชีวิตสํวนตัว 
1.3.2 มีการดูแลตนเองได๎อยํางดีทั้งในด๎านจิตใจและสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ และ

ใช๎เครือขํายตํางๆสร๎างสรรค์โครงสร๎างเพ่ือเป็นทางออกของความตึงเครียดและ
เป็นการลดความตึงเครียดด๎วย 

1.3.3 มีการประเมินและการก าหนดชีวิตสํวนตัวและมีการก าหนดเปูาหมายที่เกี่ยวข๎อง
กับงาน 

1.4 การรู๎จักตนเองและการพัฒนาตนเอง (Self –awareness and development) 
1.4.1 มีเปูาหมายสํวนตัวในการท างานอาชีพของตนเอง 
1.4.2 มีการใช๎ความแข็งแกรํงเพ่ือสร๎างความก๎าวหน๎า โดยการปรับปรุงและชดเชย

จุดอํอน 
1.4.3 มีการวิเคราะห์และเรียนรู๎ถึงการท างานและประสบการณ์ของชีวิต 

2. ขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหาร (Planning and administration 
competency) ผู๎บริหารที่มีความสามารถต๎องเข๎าใจวําการท างานที่ดีเป็นอยํางไร ขีดความสามารถจะ
เกี่ยวข๎องกับการส ารวจและการปรับองค์การ การวางแผนงาน เพ่ือตอบสนองความต๎องการทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ ในการเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของพนักงาน ผู๎บริหารจะต๎องมีการก าหนดเปูาหมาย
ที่ท๎าทายและชัดเจน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะต๎องมีขั้นตอนในการแก๎ปัญหา โดยทั่วไปผู๎บริหารมักจะสูญเสีย
เวลาเพราะขาดการควบคุมที่ดี การแนะน าที่ผิดพลาดและการตัดสินใจที่ลําช๎า ดังนั้นผู๎บริหารจะต๎องเรียนรู๎
ถึงการใช๎ขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารในการสร๎างองค์การซึ่ งเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการ
ตัดสินใจวําจะต๎องท าอะไรพิจารณาวําจะท าอยํางไร พิจารณาจัดสรรทรัพยากรติดตามความก๎าวหน๎าในการ
ใช๎ทรัพยากรให๎ตรงตามเปูาหมายนั้น 

2.1 การเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ และการแก๎ปัญหา  (Information gathering 
analysis and problem solving) 

2.1.1 การตดิตามข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือใช๎ระบุสัญญานของปัญหาและวิธีการแก๎ปัญหา 
2.1.2 การตัดสินใจที่ทันทํวงท ี
2.1.3 การค านวณความเสี่ยงและการคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่ตามมา 



178 

2.2 การวางแผนและการจัดโครงการ (Planning and organizing projects) 
2.2.1 การพัฒนาแผนและตารางการท างานเ พ่ือให๎บรรลุ เปูาหมายได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ 
2.2.2 การล าดับความส าคัญของงานและมอบหมายความรับผิดชอบในงาน 
2.2.3 การพิจารณา  การได๎รับ และการจัดระเบียบทรัพยากรที่จ าเป็น เพ่ือให๎งาน

บรรลุเปูาหมาย 
2.3 การบริหารเวลา (Time management) 

2.3.1 การจัดการประเด็นตํางๆ และโครงการในชํวงเวลาหนึ่ง ซึ่งไมํกระจายยํอยเกินไป 
2.3.2 การติดตามและการธ ารงรักษาตารางเวลาเพื่อเปลี่ยนแปลงเทําท่ีจ าเป็น 
2.3.3 การพิจารณาให๎เกิดประสิทธิภาพภายใต๎ความกดดันด๎านเวลา 

2.4 การบริหารงบประมาณและการเงิน (Budgeting and financial management) 
2.4.1 การท าความเข๎าใจงบประมาณ กรระแสเงินสด รายงานการเงิน รายงานประจ าปี

และการใช๎ข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
2.4.2 ธ ารงรักษาความถูกต๎องและการบันทึกการเงินให๎เกิดความสมบูรณ์ 
2.4.3 สร๎างข๎อเสนอและด๎านงบประมาณส าหรับพนักงานโดยบุคคลอื่น 

3. ขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic action competency) ใน
ประเด็นนี้ผู๎บริหารจะต๎องสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช๎กลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ เพ่ือให๎บรรลุข๎อได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน หรือหมายถึง การท าความเข๎าใจถึงภารกิจคุณคําขององค์การ เพ่ือให๎เกิดความเชื่อมั่นวํา
การปฏิบัติงานของพนักงานสามารถบรรลุผลโดยเป็นไปตามขีดความสามารถการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว๎ ซึ่งประกอบด๎วย 

3.1 การเข๎าในด๎านอุตสาหกรรม (Understanding the industry) 
3.1.1 มีความเข๎าใจด๎านอุตสาหกรรมการยอมรับอยํางรวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ด๎านอุตสาหกรรมมีความสามารถในการเผชิญกับอุปสรรคและสามารถสร๎าง
โอกาสที่ส าคัญ 

3.1.2 มีการแจ๎งขําวสารการปฏิบัติของคูํแขํงและหุ๎นสํวนที่ส าคัญ 
3.1.3 มีการวิเคราะห์แนวโน๎มทั่วไปในอุตสาหกรรมและการบันทึกใช๎ในอนาคต 

     3.2  การเข๎าใจองค์การ (Understanding the organization) 
3.2.1 ท าความเข๎าใจกับผู๎เกี่ยวข๎องและผู๎ถือหุ๎นทั้งหลาย 
3.2.2    ท าความเข๎าใจถึงจุดแข็งจุดอํอนกลยุทธ์ของธุรกิจตํางๆ 
3.2.3 ท าความเข๎าใจถึงขีดความสามารถท่ีแตกตํางขององค์การ 

     3.3  การน าไปปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (Taking strategic actions) 
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3.3.1 การจัดล าดับกํอนหลังและการตัดสินใจที่สอดคล๎องกับภารกิจและเปูาหมายชอง
กลยุทธ์ 

3.3.2 การระลึกถึงความท๎าทายในการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เป็นทางเลือกและมีการระบุ
ในทางเลือกเทํานั้น   

3.3.3 การก าหนดเปูาหมายเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติการเพ่ืออ านวยความสะดวก
เพ่ือให๎เกิดการปฏิบัติการส ากรกับกลยุทธ์ 

4. ขีดความสามารถในการท างานเป็นทีม (Teamwork  competency) เป็นความสามารใน
การท าให๎กลุํมเล็กๆในองค์การท างานด๎วยความรํวมมือกัน ประกอบด๎วยลักษณะ  3  ประการ  คือ 

    4.1  การออกแบบทีมงานได๎อยํางเหมาะสม (Designing teams properly) 
    4.2 การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ืออ านวยตํอการปฏิบัติงานของทีมงาน (Creating a 

supportive team environment) 
    4.3 การบริหารกลไกของทีงานได๎อยํางเหมาะสม (Managing team dynamics 

appropriately) 
 ผู๎บริหารต๎องมีความเข๎าใจวํา การที่บุคคลหลายๆคนมารับผิดชอบงานรํวมกันเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์รํวมกัน บุคคลแตํละล๎วนมีพ้ืนฐานแนวความคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ที่แตกตํางกัน เมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้นในทีมงาน ผู๎บริหารและหัวหน๎างานทุกคนจะต๎องพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุโดยเริ่มที่ตนเอง
กํอน การสร๎างสัมพันธ์กับทีมงานเริ่มต๎นด๎วนวิธีงํายๆ คือ (1) การเป็นผู๎ฟังที่ดี ซึ่งจะชํวยลดความเข๎าใจผิด 
ลดความขัดแย๎ง ชํวยให๎การตัดสินใจดีขึ้น (2) ควรมีอารมณ์ขันในการท างาน เพ่ือสร๎างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน (3) ให๎ความส าคัญและเห็นคุณคําในความรู๎ความสามารถของผู๎อื่น 

5. ขีดความสามารถในการสื่อสาร (Communication competency) ผู๎บริหารที่มี
ความสามารถจะต๎องสามารถชักน าบุคคลอ่ืนได๎ ซึ่งจะต๎องเป็นผู๎ที่มีทักษะในการรับฟังและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได๎เป็นอยํางดี ขีดความสามารถในการสื่อสารจะเกี่ยวข๎องกับการรับฟัง การแจ๎งขําวสารกับ
ผู๎อ่ืน การเปิดรับความคิดเห็น และการเจรจากับผู๎อ่ืน การเคลื่อนย๎ายข๎อมูลในองค์การเพ่ือรักษาและ
ปรับปรุงการท างานขององค์การ การเคลื่อนย๎ายข๎อมูลจะต๎องมีทิศทางทั้งจากบนลงลําง ในระดับเดียวกัน 
และจากลํางขึ้นบน ขีดความสามารถในการสื่อสารจะเป็นพ้ืนฐานในการบริหารให๎ประสบความส าเร็จ การ
สื่อสารเป็นพ้ืนฐานที่ผู๎บริหารจะต๎องให๎ความส าคัญเพ่ือสร๎างความสัมพันธ์อันดีให๎เกิดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ ซึ้งประกอบด๎วย 

5.1 การสื่อสารอยํางไมํเป็นทางการ (Informal communication) 
5.1.1 สนับสนุนการสื่อสารสองทางโดยการถามเพ่ือให๎เกิดการปูอนกลีบ การรับฟัง 

และการสร๎างบทสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5.1.2 การเข๎าใจถึงความรู๎สึกของบุคคลอื่น 
5.1.3 การสร๎างความสัมพันธ์ที่แนํนเฟูนกับบุคคลอ่ืน 
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5.2 การสื่อสารอยํางเป็นทางการ (Formal communication) 
5.2.1 การแจ๎งขําวสารกับบุคคลในองค์การถึงเหตุการณ์และกิจกรรมที่ส าคัญๆ และ

รักษาขําวสารเพื่อให๎เป็นปัจจุบัน 
5.2.2 การน าเสนอชุมชนที่มีผลกระทบระดับสูงและการจัดการค าถามเป็นไปด๎วยดี 
5.2.3 การเขียนควรใช๎ข๎อความที่ชัดเจนกะทัดรัดและเกิดประสิทธิผลโดยการใช๎

ทรัพยากรฐานข๎อมูลอันหลาหลาย 
5.3  การเจรจาตํอรอง (Negotiation)  

5.3.1   การเจรจาให๎เกิดประสิทธิผลกับทีมงานและบทบาทของทรัพยากร 
5.3.2  การฝึกทักษะในการพัฒนาความสัมพันธ์ และฝึกหัดเจรจาจากลํางขึ้นบนกับ

ผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
5.3 .3    การตัดสินใจและการปฏิบัติที่ ยุ ติ ธ รรมในการจัดการแก๎ปัญหากับ

ผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
 6. ขีดความสามารถด๎านความเป็นสากลระดับโลก (Global awareness competency) ในที่นี้ก็
คือ ผู๎บริหารจะต๎องทราบถึงแนวโน๎มของความเป็นสากลระดับโลกชองแผนและความเจริญเติบโตของ
องค์การ ความท๎าทายของการขยายหุ๎นสํวนตลาดในการเข๎าสูํตลาดระดับโลก จะต๎องเข๎าใจถึงรูปแบบความ
เป็นผู๎น า คํานิยม และการบริหารภายในประเทศของตน  โดยปัจจัยส าคัญสูํความส าเร็จทางธุรกิจระหวําง
ประเทศนั้น จะต๎องเข๎าใจความแตกตํางด๎านวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจในประเทศตํางๆการประเมินถึง
ผลลัพธ์จากความแตกตํางเหลํานั้นที่มีตํอองค์การ หรือหมายถึง การบริหารขององค์การโดยการดึง
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ข๎อมูลสารสนเทศ และทรัพยากรวัตถุดิบจากหลายประเทศตลอดถึงการให๎บริการ
ตลาดที่มีวัฒนธรรมหลากหลายโดยต๎องพัฒนาขีดความสามารถในการรู๎จักความเป็นสากลระดับโลก ซึ่ง
ประกอบด๎วย 
   6.1   ความรู๎และความเข๎าใจด๎านวัฒนธรรม (Cultural  knowledge  and understand) 

6.1.1  การแจ๎งขําวสารด๎านการเมือง สังคม แนวโน๎มเศรษฐกิจและเหตุการณ์ระดับโลก 
6.1.2  การยอมรับถึงผลกระทบของเหตุการณ์ระดับโลกในองค์การ 
6.1.3  ความเข๎าใจด๎านการอําน  และการพูดอยํางคลํองแคลํวทั้งการใช๎ภาษาเขียนได๎

อยํางดี 
 6.2  การเปิดรับและการมีความอํอนไหวตํอลักษณะด๎านวัฒนธรรม (Cultural  openness  and  
sensitivity) 

6.2.1  การเข๎าถึงความแตกตํางด๎านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์วรรณา และวัฒนธรรม  โดยมีการ
ส ารวจถึงความแตกตํางเหลํานี้อยํางซ่ือสัตย์และตรงตามวัตถุประสงค์ 

6.2.2  มีความอํอนไหวตํอสิ่งที่น าด๎านวัฒนธรรม มีความสามารถที่ปรับตัวอยํางวดเร็วใน
สถานการณ์ด๎านวัฒนธรรม 
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6.2.3  การปรับตนให๎เหมาะสมกับบุคคลจากตํางเชื้อชาติ ตํางชาติพันธุ์วรรณา และข๎อมูล
พ้ืนฐานด๎านวัฒนธรรม 

ผู้บริหารในที่ท างานยุคใหม่  (Managers  in  the  new  workplace) 
 ผู๎บริหารในที่ท างานยุคใหมํ   ผู๎บริหาร (Manager) เป็นบุคคลที่ให๎ความสนับสนุนและรับผิดชอบ
งานของบุคคลอ่ืน114  ผู๎ บริหารในสั งคมยุคใหมํจะมีบทบาทหน๎าที่ มิ ได๎แตกตํางจากสมัยกํอน
(Schemerhorn.2005:15) ผู๎บริหารในสังคมยุคใหมํจะมีบทบาทหน๎าที่มิได๎แตกตํางจากสมัยกํอน แตํ
จะต๎องท างานหนักมากขึ้น เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายขององค์การในยุคที่มีการท๎าทายและการแขํงขันที่สูง 
องค์การในสังคมยุคใหมํจะต๎องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให๎ตอบสนองกับสภาพแวดล๎อม  จะมี
การแบงํระดับของผู๎บริหารเป็นหลายรูปแบบ 
 ระดับของผู๎บริหาร (Levels of managers) ประกอบด๎วย 4 ระดับคือ (1) ผู๎บริหารระดับสูง (Top  
managers)  (2) ผู๎บริหารระดับกลาง  (Middle managers) (3) ผู๎บริหารโครงการ (Project managers) 
(4) ผู๎น าทีม (Team managers) หรือผู๎บังคับบัญชา (Supervisor)โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู๎บริหารระดับสูง (Top managers) เป็นผู๎ชักน าพฤตกรรมการท างานขององค์การ
โดยรวม หรือสํวนที่ส าคัญสํวนใดสํวนหนึ่ง 

2. ผู๎บริหารระดับกลาง  ( Middle managers) เป็นผู๎ที่ดูแลแหนก (Departments) หรือ
ฝายตํางๆขององค์การ 

3. ผู๎บริหารโครงการ(Project managers) เป็นผู๎ประสานงานในโครงการโดยก าหนดวัน
สิ้นสุดของงาน 

4. ผู๎น าทีม (Team managers) หรือผู๎บังคับบัญชา(Supervisor) เป็นผู๎บังคับบัญชาระดับ
ลําง ซึ่งจะเป็นผู๎รายงานการปฏิบัติงานตํอผู๎บริหารระดับกลางและควบคุมโดยตรงตํอแรงงานที่ไมํใชํฝุ าย
บริหาร 

ความรับผิดชอบ 9 ประการของผู๎น าทีม (Nine responsibilities of team leaders)  มีดังนี ้
1. วางแผนการประชุมแลละก าหนดตารางการท างาน (Plan meeting and work 

schedules) 
2. ก าหนดเปูาหมายและงานและรวบรวมความคิดเพ่ือการปรับปรุง( Clarify goats and 

tasks and gather ideas for improvement) 
3. ประเมินการท างานและให๎ค าแนะน าสมาชิกทีม (Appraise performance and 

counset team members) 

                                                           
114 Schermerhorn.  John R. Jr. , Management ,  8th ed. (USA : John Wiley  &  Sons , 

Inc., 2005) , 15. 
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4. เสนอแนะการขึ้นคําตอบแทนและการมอบหมายงานใหมํ ( Recommend pay 
increases and new assignment) 

5. สรรหา ฝึกอบรม และพัฒนาทีมเพ่ือตอบสนองเปูาหมายการท างาน (Recruit , train 
and develop team to meet performance goals) 

6. กระตุ๎นการท างานและทีมงานระดับสูง (Encourage high performance and 
teamwork) 

7. แจ๎งขําวสารแกํทีมงานในระดับที่สูงขึ้นถึงความต๎องการและผลส าเร็จของงาน (Inform 
team Members about organization goals and expectations) 

8. แจ๎งขําวสารแกํทีมงานในระดับที่สูงขึ้นถึงความต๎องการและผลส าเร็จของงาน (Inform 
higher levels of team needs and accomplishments) 

9. ประสานงานกับทีมงานและให๎การสนับสนุนงานทั้งหมดขององค์การ (Coodinate with 
other teams and support the rest of the organization) 

ชนิดของผู๎บริหาร (Types of managers) ผู๎บริหารจะท างานโดยใช๎ขีดความสามารถตามชนิดของ 
ผู๎บริหารที่แตกตํางกันดังนี้ (1) ผู๎บริหารตามสายงาน (Line managers)เป็นผู๎ที่ท างานด๎านการผลิตสินค๎า
หรือการปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานในองค์การโดยตรง (2) ผู๎บริหารฝุายที่ปรึกษา (Staff managers) เป็น
ผู๎บริหารที่เชี่ยวชาญด๎านเทคนิคเฉพาะด๎าน (3) ผู๎บริหารตามหน๎าที่ (Functional managers) เป็น
ผู๎รับผิดชอบในขอบเขตของกิจกรรมตํางๆแตํละอยํางเชํน การเงิน การตลาด การผลิต การบุคลากร การ
บัญชี หรือการขาย (4) ผู๎บริหารทั่วไป (General managers) เป็นผู๎รับผิดชอบในหนํวยธุรกิจหลายหน๎าที่
รวมกัน (5)  ผู๎บริหาร (Administrators) สํวนใหญํจะเป็นผู๎บริหารในองค์การสาธารณะหรือองค์การที่ไมํ
หลังผลก าไร เชํน ผู๎บริหารโรงพยาบาล ผู๎บริหารสถานบริหารด๎านทรัพยากรมนุษย์ เป็นต๎น  
 คุณลักษณะของผู้บริหารที่เอ้ือต่อการประสบความส าเร็จ (Key personal characteristies for 
managerial success) 

คุณลักษณะของผู๎บริหารที่เอื้อตํอการประสบความส าเร็จ มีดังนี้ 
1. การสื่อสาร (Communication) เป็นขีดความสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น การ

แสดงออกอยํางชัดเจนในรูปของลายลักษณ์อักษรหรือค าพูด ประกอบด๎วย การเขียน การพูด การปูอนกลับ
และการใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

2. ทีมงาน (Teamwork) เป็นความสามารถที่จะท างานอยํางมีประสิทธิผลในฐานะเป็นผู๎น า
สมาชิกทีมแลละเป็นผู๎น าทีม ประกอบด๎วย การสร๎างผลประโยชน์ให๎กับทีม(Team contribution) ภาวะ
ความเป็นผู๎น าทีม (Team leadership) การบริหารความขัดแย๎ง(Conflict management) การเจรจา
ตํอรอง(Negotiation) การสร๎างความสอดคล๎องกัน(Consensus) 

3. การบริหารตนเอง (Self - management) เป็นขีดความสามารถที่จะประเมินตนเอง การ
ปรับปรุงพฤติกรรม และตอบสนองเงื่อนไขการท างาน ประกอบด๎วย การก าหนดมาตรฐานด๎านจริยธรรม
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และพฤติกรรม ความยืดหยุํนในการท างานและการอดทน (Tolerance) กับปัญหาที่คลุมเครือและความ
รับผิดชอบในการท างาน 

4. ภาวะผู๎น า (Leadership) เป็นความสามารถที่มีอิทธิพลและสนับสนุนบุคคลอ่ืนให๎ท างาน
ได๎ ประกอบด๎วย การสร๎างความหลากหลาย (Diversity awareness) และการท าความเข๎าใจความเป็น
สากลระดับโลก(Global understanding) การบริหารโครงการ (Project management) การปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์ (Strateegic management action) 

5. ความคิดเชิงวิกฤต (Critical thinking) เป็นความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข๎อมูลสารสนเทศ เพ่ือแก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ประกอบด๎วย การแก๎ปัญหา (problem solving) การใช๎
วิจารณญาณ(Judgment) และการตัดสินใจ(Decision making) กระบวนการรวบรวมข๎อมูลและการ
ตีความ (Information gather and interpretation) การสร๎างความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม
(Cretivity innovation) 

6. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เป็นขีดความสามารถที่จะธ ารงความประทับใจ
เชิงบวกการส๎รางความเชื่อมั่น และการธ ารงรักษาความก๎าวหน๎าในอาชีพ ประกอบด๎วย การด ารงตน 
(Personal presence) ความคิดริเริ่มของบุคคล (Personal initiative) และการจัดงานหรือหารบริหาร
อาชีพ (Career management)  

 
สรุป 

 องค์การในที่ท างานสมัยใหมํ(Organization in the new workplace) ประกอบด๎วย(1)ความ
เ ชี่ ย ว ช าญ  (Mastery) (2)ก า รติ ด ตํ อพบป ะสั ง ส ร ร ค์  (Contacts) (3)กา ร เป็ น ผู๎ ป ร ะก อบก า ร 
(Entrepreneurship) (4)มีความรักในด๎านเทคโนโลยี (Love on Technology) (5)การตลาด (Marketing) 
(6) ความรู๎สึกอยํางแรงกล๎าที่จะตั้งต๎นใหมํ (Passion for renewal) 
  การเปลี่ยนแปลงของลักษณะองค์การ (Changing nature of Organization) องค์การจะมีการ
เปลี่ยนอยํางไรอาจพิจารณาได๎จากสิ่งตํอไปนี้๖(1)ความเชื่อในเรื่องทุนมนุษย์ (Changing nature of 
Organization (2) การเลิกสั่งการและการควบคุมท่ีเข๎มงวด ( Demise of “command-and control”)  
(3) เนินการท างานเป็นทีม( Emphasis on teamwork) องค์การทุกวันนี้จะมีการจัดองค์การแบบสูง
(Vertical) (4) ใช๎เทคโนโลยี  (Pre – eminence of technology) (5) การท างานเป็นเครือขําย 
(Embrace of networking) (6)การคาดหวังในก าลังแรงงานใหมํ (New workforce expectations) (7) 
การสนใจความสมดุลของชีวิตการท างาน (Concern for worklife balance) (8) มุํงเน๎นความรวดเร็ว 
(Focus on speed) 

หน๎าที่ในการบริหารทั่วไป (General managerial function) มีดังนี้คือ (1) การวางแผน 
(Planning) (2) การจัดองค์การ (Organizing) (3) การน า(Leading) (4) การควบคุม (Controlling) 
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 บทบาทของผู๎น าในด๎านการบริหาร (Managerial Leadership rules) มีดังนี้ (1) บทบาทในการ
เป็นพ่ีเลี้ยงหรือเป็นต๎นแบบ (Mentor rules (2) บทบาทในการอ านวยความสะดวก (Facilitator rules)    
(3) เป็น บทบาทในการติดตามผล (Monitor rules) (4) บทบาทในการประสานงาน (Conditional roles) 
(5) บทบาทในการประสานงาน (Director role)(6)บทบาทในการเป็นผู๎ผลิต (Producer role)(9)บทบาท
ในการเป็นนายหน๎า (Broker rules) (10)บทบาทเป็นผู๎น านวัตกรรม(Innovator rules) 
 การท างานในโลกเศรษฐกิจใหมํนั้น จะเกี่ยวข๎องกับสิ่งตํางๆดังตํอไปนี้ (1) ทุนสติปัญญา
(Intellectual capital) (2)ความเป็นสากลระดับโลกหรือโลกภิวัฒน์ (Globalization) (3) เทคโนโลยี 
(Technology)(4) ความหลากหลาย(Diversity) (5) จริยธรรม (Ethics)(6) สาขาอาชีพ (Careers) 
 ทักษะความส าเร็จในการบริหาร(Skills for managerial success) มี 4 แบบคือ (1) ทักษะของ
ผู๎น าทางด๎านกลยุทธ์การบริหาร (Strategic skills)  (2) ทักษะด๎านการท างาน (Task skills)  (3)ทักษะด๎าน
มนุษย์สัมพันธ์(People skill)  (4) ทักษะด๎านการรู๎จักตนเอง (Self-awareness skills) 
 ขีดความสามารถในการบริหาร(Managerial competencies)ประกอบด๎วย  (1) ขีดความสามารถ
ในการบริหารตนเอง (self-management)  (2) ขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหาร(Planning 
and administration competency)  (3) ขีดความสามารถในการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์(Strategic 
action competency)  (4)ขีดความสามารถในการท างานเป็นทีม(Teamwork competency)  (5) ขีด
ความสามารถในการสื่อสาร (Communication competency) (6)ขีดความสามารถด๎านความเป็นสากล
ระดับโลก (Global awareness  competency)  

คุณลักษณะของผู๎บริหารที่เอ้ือตํอการประสบความส าเร็จ (Key personal  characteristies for 
managerial success) มีดังนี้(1)การสื่อสาร (Communication)(2)ทีมงาน (Teamwork)(3)การบริหาร
ตนเอง (Self - management)(4)ภาวะผู๎น า (Leadership)(5)ความคิดเชิงวิกฤต (Critical thinking)(6)
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
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ทักษะภาวะผู้น าองค์กรโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วทั้งทางด๎านวิทยาการ และ

ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให๎แตํละประเทศไมํสามารถปิดตัวอยูํโดยล าพังได๎ ต๎องรํวมมือ
และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  การด ารงชีวิตของคนในแตํละประเทศมีการติดตํอสื่อสารซึ่งกันและ กัน มี
ความรํวมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก๎ปัญหาตํางๆรํวมกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันสังคมโลกในยุคปัจจุบัน
ก็เต็มไปด๎วยข๎อมูลขําวสารท าให๎คนต๎องคิดวิเคราะห์ แยกแยะและมีการตัดสินใจที่รวดเร็วเพ่ือให๎ทันกับ
เหตุการณ์ในสังคมที่มีความสลับซับซ๎อนมากขึ้น สิ่งเหลํานี้น าไปสูํสภาวการณ์ของการแขํงขันทางเศรษฐกิจ 
การค๎าและอุตสาหกรรมระหวํางประเทศอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎และเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให๎หลาย
ประเทศต๎องปฏิรูปการศึกษา  ดังนั้น  คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบํงชี้ส าคัญประการหนึ่ง
ส าหรับศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแขํงขันในเวทีโลกของแตํละประเทศ ประเทศที่จะอยูํรอดได๎หรือ
คงความได๎เปรียบก็คือประเทศที่มีอ านาจทางความรู๎และเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ซึ่งในยุคโลกไร๎พรมแดน
คนตํางชาติจะเข๎ามาท างานและประกอบอาชีพในประเทศไทยมากขึ้นและในขณะเดียวกันคนไทยก็มีโอกาส
ไปท างานและประกอบอาชีพในตํางประเทศมากข้ึนด๎วยเชํนกัน  

สถาบันการศึกษาในระดับตํางๆ มีบทบาทและหน๎าที่ในการจัดการศึกษา การอบรมสั่งสอนอยําง
สมดุลให๎สอดคล๎องกับชีวิตจริง ตลอดจนการสร๎างความรู๎และสํงเสริมความสามารถอยํางหลากหลายเพ่ือ
น าไปสูํการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนซึ่งมีหน๎าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต๎องสร๎างเด็ก
ไมํใชํเพียงเน๎นด๎านวิชาความรู๎เทํานั้นแตํต๎องจัดการศึกษาให๎ครอบคลุมด๎านอ่ืนๆ ในชีวิตจริงของเด็กด๎วย 
โดยต๎องจัดระบบการเรียนการสอนที่มุํงให๎โอกาสทุกคนในการศึกษาตามความสามารถและศักยภาพของแตํ
ละคน และมีสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมตํอการศึกษาเรียนรู๎  โรงเรียนต๎องเป็นหนํวยบริการทางการศึกษาใน
มิติที่กว๎างขึ้น เพราะในปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมที่ไร๎พรมแดนมีการติดตํอประสานสัมพันธ์ระหวําง
ประเทศตําง ๆ มากขึ้น ดังนั้นในอนาคตโรงเรียนแตํละแหํงจะต๎องมีการแขํงขันด๎านคุณภาพมากขึ้น 
โรงเรียนในประเทศไทยจึงจ าเป็นต๎องพัฒนาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ยุคใหมํที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนและผลิตก าลังคน
ให๎มีศักยภาพที่จะชํวยพัฒนาประเทศให๎สามารถแขํงขันในด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและ
เทคโนโลยีกับนานาประเทศได๎ 

ผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู๎น าสูงคือกุญแจส าคัญไปสูํการปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งนักการ
ศึกษาทั้งหลายตํางมีความเชื่อวําผู๎บริหารสถานศึกษาจะต๎องมีทักษะการบริหาร เป็นผู๎น าทางวิชาการมี
ความรู๎ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพจึงจะเป็นผู๎น าที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานให๎เกิด
ประสิทธิผลตํอการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรและสามารถสร๎างบรรยากาศท่ีกํอให๎เกิดการมีสํวนรํวมและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรให๎สามารถปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายรํวมกันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในยุค
แหํงการเปลี่ยนแปลงที่ด าเนินไปอยํางรวดเร็วทุกองค์กรจะมุํงปฏิรูปการปฏิบัติงานให๎มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับและเน๎นในเรื่องความรับผิดชอบในด๎านตํางๆที่มีตํอผู๎รับบริการ ผู๎บริหารสถานศึกษาจึงต๎อง
เป็นผู๎น ายุคใหมํที่สามารถมองภาพขององค์กรได๎อยํางทะลุปรุโปรํงและชัดเจน สามารถเชื่อมโยงสภาพ
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ปัจจุบันและภาพในอนาคตที่ต๎องให๎ความส าคัญและต๎องเปลี่ยนแปลงรวมทั้งต๎องเป็นผู๎น าทีมแหํงการเรียนรู๎ 
ซึ่งจะสํงผลตํอการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยํางยั่งยืน 
           ทักษะภาวะผู๎น าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็นผู๎น าที่มีประสิทธิผล ผู๎บริหารซึ่งเป็นผู๎น า
องค์กรหรือหนํวยงานจึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องได๎รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นและส าคัญตํอการบริหารงาน 
บริหารตนเอง และบริหารบุคลากรอยํางตํอเนื่องเพ่ือน าไปสูํการบริหารงานให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ส าหรับทักษะภาวะผู๎น าที่จ าเป็นส าหรับผู๎บริหารในศตวรรษที่  21 ที่สํงเสริมให๎เป็นผู๎น าที่มีประสิทธิผลสูง   
ประกอบด๎วย  1.ทักษะการสร๎างทีมงานที่มีประสิทธิผลสูง(Highly effective Team building skill) ,     
2. ทักษะการแก๎ปัญหา(Problem– solving skills) , 3.ทักษะการวางแผน (Planning – Project 
skills) ,  4.ทักษะการก ากับการปฏิบัติงาน   (Performance monitoring skills)  , 5.ทักษะการสื่อสารที่
ดี (Communication and climate set skills)  , 6.ทักษะการสร๎างสัมพันธ์  (Relationship building 
up skills )  , 7.ทักษะการสอนงาน (Coaching skills )  , 8.ทักษะทางสังคม (Social skill)  , 9.ทักษะการ
ติดสินใจ (Decision making skill)   , 10)  ทักษะการกระตุ๎นจูงใจ (Motivational skills) ,  11.ทักษะ
การคิดเชิงสะท๎อน  (Reflective & thinking  skills ) , 12.ทักษะการจัดการตนเอง  (Self – 
management skills)  ,  13.ทักษะด๎านการใช๎เทคโนโลยี  (Technological skills)  , 14.ทักษะด๎านการ
เรียนการสอน (Pedagogical skills)  และ15. ทักษะด๎านความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional 
intelligence skills)  

การพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานถือวําเป็นกรอบส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่ 2 ( พ. ศ. 2552 – 2561 ) โดยมุํงหมายให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยําง
ตํอเนื่อง   ซึ่งการบริหารและพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันจะมีลักษณะแตกตํางไปจากเดิม โดยสถานศึกษา
จะมีอ านาจในการบริหารและจัดการศึกษาด๎วยตนเองมากขึ้นท าให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาจะต๎องปรับบทบาท
หน๎าที่เพ่ือปฏิบัติงานบริหารการศึกษาในรูปแบบใหมํได๎อยํางยั่งยืน  จึงมีความจ าเป็นต๎องมีการพัฒนา
ผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มีทักษะทางการบริหารงานอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีความพร๎อม มี
สมรรถนะและศักยภาพ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  สามารถบริหารจัดการศึกษาและด าเนินการ
ปฏิรูปการเรียนรู๎ในสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถบริหารจัดการและ
สนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสํงผลตํอ
คุณภาพผู๎เรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ   จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนาการศึกษาของประเทศตํางๆทั่วโลกที่มีผลการจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพของ Organization 
for Economic Co-operation  and Development : OECD ปี 2012 พบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาในยุค
ศตวรรษที่  21 ต๎องได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะภาวะผู๎น าที่จ าเป็นอยํางอยํางตํอเนื่อง เพราะมีความส าคัญ
อยํางยิ่งตํอการบริหารงานในสถานศึกษาให๎เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งทักษะที่ส าคัญที่
สถาบันและองค์กรชั้นน าระดับโลกตํางๆให๎ความส าคัญ ประกอบด๎วย ทักษะการสร๎างทีมงาน  (Team 
building skill)  และทักษะการจัดการความขัดแย๎ง (Conflict management skill) 
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        จากการศึกษาของ Center Creative Leadership (CCL) และ National Association of 
Secondary School Principals ( NASSP) สรุปเกี่ยวกับทักษะภาวะผู๎น าส าหรับผู๎บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในศตวรรษที่  21  ที่ส าคัญ จ านวน  10 ทักษะ  ประกอบด๎วย  1) ทักษะการสร๎าง
ทีมงาน   2)  ทักษะการจัดการความขัดแย๎ง    3)  ทักษะการแก๎ปัญหาเชิงสร๎างสรรค์ 4) ทักษะการ
ตัดสินใจ  5)  ทักษะการคิดสร๎างสรรค์  6) ทักษะทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม /ดิจิตอล  7) ทักษะการ
สื่อสาร   8)  ทักษะการจูงใจ  9)  ทักษะการมอบหมายงานและการสอนงาน  และ  10) ทักษะชีวิต 115 

สรุป การพัฒนาทักษะภาวะผู๎น าส าหรับผู๎บริหารสถานศึกษายุคใหมํโดยเฉพาะในประเทศไทยจึง
เป็นเรื่องเรํงดํวนที่หนํวยงานระกับนโยบายอยํางกระทรวงศึกษาธิการและหนํวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต๎องวางแผนและจัดล าดับความส าคัญในการเรํง
เสริมสร๎างคุณภาพในตัวผู๎น าองค์กรโรงเรียน เพ่ือให๎มีทักษะในการบริหารงานยุคใหมํ มีความรู๎มิติกว๎าง      
มีทัศนคติที่ดีตํอวิชาชีพ  มีนิสัยผู๎น าที่แท๎จริง มีพฤติกรรมและมีคุณลักษณะของการเป็นผู๎น าที่ทรง
ประสิทธิผล สามารถน าพาทีมงานในสถานศึกษาทะลุทะลวงเปูาหมายของการ พัฒนาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่ยั่งยืน  

CEO (Chief Executive Officer)  ส าหรับศตวรรษที่ 21 
 การเป็นนักบริหารที่ดีนั้นควรเป็นอยํางไร  ข๎อคิดถึงการการเป็นนักบริหารในศตวรรษที่ 21 116 

1. มีการศึกษา  มีความรู๎ในเรื่องที่ตนเองได๎ศึกษาเลําเรียนมา  หรือมีความถนัดท าในสิ่งที่
ตนเองเรียน เพ่ือจะได๎น าความรู๎นั้นมาเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพให๎ประสบความส าเร็จจนเป็นมือ
อาชีพ พยายามหาโอกาสก๎าวเดินไปในทิศทางที่ตนเองมีความรู๎  CEO  สํวนใหญํที่ประสบความส าเร็จใน
องค์กรสากลล๎วนมีพ้ืนฐานมาจากวิชาชีพที่เขาได๎เรียนมาเกือบทั้งสิ้น 

2. มองโลกในแงํบวก  มีความคิดสร๎างสรรค์ เพ่ือสร๎างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให๎ตนเองและองค์กร 
การมีความคิดในแงํบวกท าให๎เป็นคนที่มีจิตใจกว๎างขวาง ยอมรับสิ่งใหมํๆและเกิดการเรียนรู๎ได๎งําย เมื่อมี
อุปสรรคใดๆ ไมํยํอท๎อ มักจ าให๎ก าลังใจตนเองอยูํเสมอวํา วันนี้ต๎องดีกวําเมื่อวานและพรุํงนี้ต๎องดีกวําวันนี้ 

3. มีความเป็นธรรมชาติของนักการตลาดอยูํในจิตใจ  เพราะในวงการธุรกิจทุกสิ่งทุกอยํางใน
โลกขึ้นอยูํกับการค๎าขายแลกเปลี่ยนอันเป็นเรื่องอขงผลประโยชน์ นิสัยนักการตลาดท าให๎เป็นคนที่เ ข๎าใจ
ผู๎อื่นได๎งําย  ถ๎าไมํสามารถสร๎างตลาดได๎กํอน ธุรกิจที่จะลงทุนก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูง 

4. มีอัธยาศัยดี ต๎อนรับขับสู๎และเข๎าสังคมกับผู๎อ่ืนได๎งําย เวลาไปงานเลี้ยวสังสรรค์ใดๆ ต๎อง
เปิดกว๎าง ไมํใชํจับกลุํมเฉพาะกับคนที่รู๎จัก หรือยืนหลบมุมอยูํคนเดียว เพราะยิ่งรู๎จั กคนมากก็ยิ่งมีชํองทาง
ในการขยายโอกาสทางธุรกิจมาก พยายามท าตัวให๎เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี  การเป็นคนที่มีบุคลิกภาพ 

                                                           
115 บุญชํวย  สายราม (Doctoral Candidate ,Ed.D. MSU : การบริหารและพัฒนาการศึกษา, 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://www.gotoknow.org/posts/565807) 
116 วิกรม  กรมดิษฐ์ ,  มองโลกแบบวิกรม  มูลนิธิอมตะ 2548 , 20 – 33. 
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สนุกสนาน รําเริง แจํมใส รู๎จักร๎องร าท าเพลง เข๎าสังคมกับใครๆได๎งําย ยิ่งท าให๎ที่คบหาด๎วยมีความสบายใจ  
ไมํรู๎สึกวําเป็นคนที่ถือตัวหรือเก็บตัว ลูกค๎าหรือเพ่ือนฝูงในวงการก็อยากไปมาหาสูํคบค๎าสมาคมด๎วย 

5. มีความอดทน ไมํล๎มเลิกสิ่งใดๆงํายๆ ไมํยํอท๎อตํออุปสรรค และความวิริยะอุตสาหะเป็น
คุณสมบัติอันส าคัญยิ่งในการธุรกิจ ผู๎บริหารต๎องอดทนตํอภาวะความกดดัน แรงเสียดทาน ทั้งเรื่องเล็กและ
เรื่องใหญํให๎ได๎ อุปสรรคเป็นเครื่องฝึกจิตใจให๎เข๎มแข็ง การท างานให๎ส าเร็จเรื่องหนึ่งๆยํอมต๎องใช๎เวลารอ
คอย บางเรื่องอาจเห็นผลช๎า มิใชํวํามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ล๎มเลิกโครงการหรือความคิดงํายๆ โดยยังไมํได๎
ทดลองแก๎ไขปัญหาเลย ถ๎าเป็นเชํนนี้การงานคงจะประสบความส าเร็จได๎ยาก ต๎องไมํลืมวํากรุงโรมไมํได๎สร๎าง
ภายในคืนเดียว 

กล๎าคิด กล๎าท า กล๎าแสดงออกในเรื่องท่ีถูกต๎อง ไมํมีความจ าเป็นต๎องขี้อาย นิสัยคนเอเชียสํวน
ใหญํโดยเฉพาะคนไทยมักไมํคํอยกล๎าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เพราะขาดความมั่นใจ การแสดงออก
ทางความคิดและการกระท ายํอมมาซึ่งความรับผิดชอบ ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติของส าคัญของการเป็นผู๎น าที่ดี 

6. กล๎าตัดสินใจ มีความเด็ดเดียว ถ๎าทุกอยํางมีเหตุและผล วันนี้ต๎องการอยํางหนึ่ง พรุํงนี้
ต๎องการอีกอยํางหนึ่ง จนคนอื่นๆปรับตัวไมํทัน เพราะนั่นแสดงให๎เห็นวําไมํได๎ไตรํตรองให๎รอบคอบเสียกํอน
ตัดสินใจ ในบางเรื่องเมื่อจ าเป็นต๎องแก๎ไขเรํงดํวน ก็ต๎องกล๎าตัดสินใจเพ่ือขจัดปัญหา ไมํใชํปลํอยเวลาให๎
ลํวงเลยไปจนได๎รับความเสียหาย 

7. มีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เข๎มแข็ง หากต๎องประสบปัญหาสุขภาพ คงไมํ
สามารถท างานดังตั้งใจไว๎ ประสิทธิภาพในการท างานยํอมเสื่อมถอยลง ดั งนั้นผู๎น าที่ดีควรสนใจปัญหา
สุขภาพ หมั่นดูแลเรื่องอาหารการกิน การออกก าลังกายให๎เกิดความสมดุล รวมทั้งต๎องรู๎จักขจัดความเครียด 
ต๎องไมํลืมไปวํา จิตเป็นนาย  กายเป็นบําว ซึ่งมีสํวนสัมพันธ์โดยตรงกับผลของการท างาน การตัดสินใจ      
มีผู๎บริหารไมํน๎อยที่ต๎องถอยฉากลงเพราะติดปัญหาเรื่องสุขภาพไมํเอ้ืออ านวย การแบํงเวลาให๎แกํการ
พักผํอนหยํอนใจกับครอบครัวกับคนที่เรารัก หรือการท ากิจกรรมยามวํางในสิ่งที่ตนเองชอบ มีสํวนชํวยให๎
รํางกายได๎พักผํอนและมีความสุข 

8. เป็นผู๎ฟังที่ดี  เพ่ือรับรู๎ข๎อมูลให๎ได๎มากที่สุด เพราะข๎อมูลที่ได๎รับยํอมเกิดประโยชน์ในการ
น าไปปรับใช๎ตํอตนเองและองค์กร ในระหวํางการประชุมต๎องใช๎สมาธิตั้งใจฟัง ข๎อนี้ผมมักสังเกตเห็นในงาน
ประชุมหรือสัมมนาตํางๆ ผู๎บริหารคนไทยมักไมํคํอยสนใจฟังคุยกันเองบ๎างบางก็ผล็อยหลับไปบ๎าง การ
กระท าเชํนนี้นอกจากไมํให๎เกียรติผู๎พูดแล๎วยังท าลายโอกาสของตนเองอีกด๎วย จึงสมควรปรับปรุงอยํางยิ่ง 

9. มีวิสัยทัศน์กว๎างไกล (Vision)  เพราะมีความจ าเป็นมากที่เราจะต๎องมองให๎ไกล คิดให๎เป็น 
วําวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นอยํางไร ทั้งนี้เพราะระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ประวัติศาสตร์ ล๎วนเกี่ยวพันกัน เราต๎องสามารถตีโจทย์ให๎แตกวําแนวโน๎มจะมีการเปลี่ยนแปลงอยํางไรบ๎าง 
เพ่ือจะได๎น ามาวางนโยบายเป็นเปูาหมายขององค์กรให๎ขับเคลื่อนไปยังทิศทางเดียวกัน อยํางเชํนที่ผม
ตั้งเปูาหมายในระยะยาวให๎ลูกน๎องไว๎วํา เมืองอมตะจะต๎องเป็น “The  Perfect  City”  คือเป็นเมืองที่ดี
ทีสุ่ดแหํงหนึ่งของโลก ดังนั้นมีสิ่งใดที่ควรวางแผนและคิดก็ต๎องชํวยกัน 
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10. ติดตามขําวสารรอบตัวอยูํเสมอ  ต๎องทํองให๎ขึ้นใจไว๎วํา Businesses is the way of life 
คือ ไมํวําจะเป็นทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ มีการเคลื่อนไหวตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกมุมโลกขึ้นอยูํกับวํา
จะเลือกสนใจด๎านใด นอกจากจะได๎ข๎อมูลในแนวนอนแล๎วยังมีความจ าเป็นต๎องเจาะลึกข๎อมูลในแนวดิ่ง เพ่ือ
จะน าข๎อมูลนั้นมาปรับใช๎กับธุรกิจที่ตนเองท าอยูํ แตํก็ต๎องสกัดเอาข๎อมูลที่เป็นประโยชน์มา ดังนั้นในจุดนี้ 
การวางแผนน า Information Technology มาใช๎ในองค์กรจึงเป็นเรื่องจ าเป็น และที่ส าคัญมาคือจะต๎องให๎
โอกาสทุกคนในองค์กรเรียนรู๎ หรือเข๎าถึงข๎อมูลอยํางเทําเทียมกันเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
ยิ่งรู๎มากยิ่งสามารถน ามาปรับใช๎กับงานและชีวิตประจ าวันได๎มาก โดยสํวนตัวชํวงเช๎า เมื่อตื่นนอนแล๎วสิ่ง
แรกที่จะต๎องท าคือ การฟังขําววิทยุ สรุปขําวรายวัน และอํานขําวตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับบริษัทกํอน นอกจาก
อํานหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับตํอวันแล๎ว  ยังต๎องตรวจสอบความเคลื่อนไหวของขําวรอบโลกอีกด๎วย การมี
ความรู๎รอบตัวในเรื่องกว๎างๆ มีประโยชน์ในวงสนทนาและในการติดตํอธุรกิจอยํางมาก ท าให๎ผู๎คนที่รู๎จักเรา
มีความรู๎สึกวํา เรามีโลกทัศน์ที่กว๎างไกล และสนใจเรื่องอ่ืนๆบ๎าง มิใชํสนใจแตํเฉพาะเรื่องของตนเอง แตํ
หากเรื่องใดเราไมํมีความรู๎หรือไมํถนัดเราจ าเป็นต๎องขอความชํวยเหลือจากผู๎เชี่ยวชาญหรือผู๎มีความรู๎ใน
เรื่องนั้นๆ ก็อยําเสียดายเงิน เพราะเป็นไปไมํได๎ที่เราจะรู๎ไปเสียหมดทุกเรื่อง ดังนั้น ในการริเริ่มโครงการ
ใหมํๆ คราใด ยอมเสียเงินและเสียเวลาท าการศึกษาโครงการกํอนเสมอดีกวําลงมือท าไปแล๎วต๎องมาล๎มเลิก
ทีหลัง ซึ่งท าให๎เสียเงินและเสียเวลาไปโดยเปลําประโยชน์เข๎าท านองเสียน๎อยเสียยาก เสียมากเสียงําย 

11. มีความยืดหยุํนอยูํเสมอ (Flexibility)  หากเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางรวดเร็ว 
เรายํอมสามารถตั้งรับแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ พร๎อมกับการมองปัญหาให๎เป็นเรื่องที่ท๎าทายความสามารถ 
อยํามองให๎เป็นอุปสรรค ปัญหามาปัญหามี คํอยคิดแก๎ไขให๎รอบคอบ ชีวิตยํอมมีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งความ
ราบรื่นและขวาหนามคละเคล๎ากันไป ควรคิดเสมอวํา “Nothing  is impossible” 

12. มีคุณธรรม  มีจริยธรรม เห็นแกํประโยชน์สํวนรวมพร๎อมไปกับสํวนตน เพราะการเป็นผู๎น า
ต๎องน าด๎วยการกระท า มิใชํแตํเพียงค าพูด คุณธรรมจ าเป็นต๎องปลูกฝังให๎มีอยูํเป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ เพราะ
องค์กรใดก็ตามแม๎จะมีคนเกํงเต็มไปหมด แตํไมํคนดีหรือคนที่มีคุณธรรม มีแตํคนเห็นแกํตัว เห็นแกํ
ประโยชน์สํวนตนและแกํงแยํงชิงดีแล๎ว โอกาสที่องค์กรจะเจริญเติบโตก๎าวหน๎าคงยาก ดังนั้นผู๎น า จึง
จ าเป็นต๎องมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยแสดงให๎เห็นเป็นตัวอยําง อยํางเป็นรูปธรรม ไมํวําจะเป็นการให๎
ความยุติธรรมในการท างาน ความมีน้ าใจตํอผู๎ใต๎บังคับบัญชา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ คิดถึงใจเขาใจเรา ดังที่
ผลก าหนดนโยบายเรื่องของการก าหนดผลตอบแทนพิเศษในรูปของคําตอบแทนแหํงความส าเร็จ (Success 
fee) และสนับสนุนให๎ลูกน๎องได๎เป็นเถ๎าแกํ  เพ่ือให๎เขาได๎มีโอกาสเป็นผู๎บริหารและเจ๎าของกิจการ ในการ
เข๎าไปดูแลบริษัทลูกที่แตกตัวออกไปจากการขยายงานของบริษัท 

13. รู๎จักค าวํา “พอดี” (Justify)  หรือรู๎จักเดินทางสายกลางในการท างาน ไมํตึงหรือหยํอน
จนเกินไป การวางแผนการลงทุน การขยายงานของบริษัทต๎องมีความรอบคอบพิจารณาทิศทางของธุรกิจ
อยํางสมเหตุสมผล ไมํโลภมากจนน าบริษัทไปสูํการกํอให๎เกิดหนี้สินเกินตัว ต๎องรู๎วําเรามีก าลังขยายงานได๎
เทําใด จึงจะไมํท าให๎บริษัทต๎องแบกภาระมากเกินไปค าวํา”พอดี” น ามาซึ่งความรอบคอบให๎แกํตนเองและ
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องค์กรบางครั้งเราอาจต๎องยอมเป็นคนที่อนุรักษ์นิยม(conservative) ไมํใชํ ท าอะไรตามกระแสหรือภาพ
ลวงตาไปเสียหมด จนไมํสามารถแยกแยะได๎ เพราะจากวิกฤตการณ์การเงินครั้งใหญํ เมื่อ พ.ศ.2540 ที่ล๎ม
กันครืนเป็นโดมิโนนั้นล๎วนแล๎วแตํเกิดจากการไมํรู๎จักค าวํา”พอดี” ทั้งสิ้น ทุกวันนี้นโยบายของกลุํมอมตะคือ
การไมํสร๎างหนี้สินหรือการกู๎เงินจากธนาคารโดยไมํจ าเป็นจะต๎องรู๎วําเงินที่กู๎มานั้นจะน ามาใช๎เพ่ือ
วัตถุประสงค์ใด ต๎องไมํใชํเงินผิดประเภท ในการขยายการลงทุน เราก็เลือกใช๎ที่ดินที่เรามีอยูํลงหุ๎นแทนการ
ลงทุนด๎วยเงินสด ด๎วยเหตุนี้จึงท าให๎บริษัทมีฐานะการเงินที่เข๎มแข็ง และไมํมีหนี้สินมาก 

14. มีความเป็นผู๎น า ข๎อนี้ส าคัญมาก อาจกลําวได๎วําความส าเร็จของ CEO ทั้งหลายมาจาก
พ้ืนฐานทั้ง 13 ข๎อที่กลําวมาข๎างต๎น 60% ซึ่งเป็นเรื่องของความรู๎ ความสามารถในด๎านตํางๆรวมถึงด๎าน
การเงิน การตลาด เรียกได๎วําต๎องมีกันแบบรอบตัวเลยทีเดียว สํวนที่เหลืออีก40% เป็นเรื่องของคุณลักษณะ
ความเป็นผู๎น า ซึ่งมีสํวนสัมพันธ์กับการสร๎างความมั่นคงและพัฒนาการอยํางตํอเนื่องให๎แกํองค์กร ไมํวําจะ
เป็นบริษัทหรือพรรคการเมืองก็ล๎วนต๎องอาศัยคุณสมบัติข๎อนี้กันทั้งสิ้นต๎องไมํลืมวําแม๎จะมีผลงานดี           
มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเทําใด หากผู๎น าไมํมีความเป็นผู๎น า เห็นแกํประโยชน์สํวนตัว ไมํสามารถมัดใจ
หรือสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํคนที่ท างานอยูํในองค์กรเดียวกันได๎ โอกาสในการประสบความส าเร็จอยําง
ยั่งยืนคงยาก เพราะความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวผู๎น าจะน าผู๎รํวมงานไปสูํความจงรักภักดีขององค์กร 
เนื่องจากพวกเขาเห็นวําสามารถรํวมหัวจมท๎ายกับองค์กรได๎อยํางยั่งยืน ดังนั้นทุกคนยํอมท างานกันอยําง
ทุํมเทสุดก าลังความสามารถ ไมํคํอยแตํคิดจะเปลี่ยนงาน อยําลืมวําทุกวันนี้ในโลกเราไมํมีเรือเดินสมุทรล าใด
ที่สามารถแลํนไปได๎ด๎วยกัปตันเพียงคนเดียวนอกจากจะเป็นเรือพายล าเล็กๆที่สามารถพายคนเดี ยวได๎
เทํานั้น 

ทั้งหมดนี้เป็นมุมมองพอสังเขปของผมส าหรับคุณสมบัติของ CEO ในศตวรรษที่ 21 นี้นักบริหาร
ผู๎น าองค์กร จ าเป็นต๎องมีคุณธรรม และต๎องไมํหลงตนเองรู๎จักให๎เกียรติผู๎อ่ืน เห็นความส าคัญของทุกคน
อยํางเทําเทียมกัน มีความยุติธรรม มีน้ าใจ เมื่อเป็นเชํนนี้แล๎วโอกาสที่จะน าพาองค์กรไปสูํความส าเร็จระดับ
สากลยํอมอยูํไมํไกลเพราะก็อยากคบหากับคนหรือองค์กรที่มีธรรมาภิบาลด๎วยกันทั้งนั้น อยํางน๎อยที่สุดก็
เป็นการประกันได๎ในระดับหนึ่ง วําจะเป็นคูํค๎าที่ดี ไมํสร๎างปัญหาให๎และสามารถคบหาสมาคมกันได๎อยําง
จริงใจและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของโลกที่จะมาถึงในอนาคต 
 การพัฒนาอยํางรุดหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ( ICT : Information  and  
Communication  Technology)  ซึ่งประกอบด๎วย  องค์  4  แหํงเทคโนโลยี  คือ  ECIT  อันได๎แกํ  
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (E : Electronic)  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (C : Computer)  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  (I : Information)  และเทคโนโลยีโทรคมนาคม (T : Telecommunication)  ณ  โลกวันนี้  
คือ  การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญํของบริบทโลกที่เป็นไปอยํางรวดเร็วและรุนแรง  โลกที่เคยกว๎างใหญํ
ไพศาลได๎หดแคบและเล็กลงกลายเป็น  หมูํบ๎านโลก (Global  Village)  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจุดหนึ่งของโลก
สามารถรับรู๎ไปทั่งทุกมุมโลก  ภายในเวลาไมํก่ีนาที  โลกนี้ไร๎พรมแดนอยํางสิ้นเชิง  ได๎สํงผลท าให๎เกิดการลํม
สลายของระบบสังคมนิยมไปทั่วโลก  แล๎วสิ่งใหมํที่ เกิดขึ้นก็ตามมา คือ เศรษฐกิจยุคให มํ (New  
Economy)  และ  สังคมยุคใหมํ (New  Society)117 
 โลกวันวาน  ปัจจัยการผลิตของระบบเศรษฐกิจ  ได๎แกํ   ทุน  วัตถุดิบ  แรงงาน  และ
ผู๎ประกอบการ  ประเทศที่เจริญทางด๎านเศรษฐกิจ  คือ  ประเทศที่มั่งคั่งทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุน  
แตํทวําในบริบทโลกยุคใหมํ เศรษฐกิจได๎พลิกโฉมหน๎าไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง  โลกของอนาคต... เศรษฐกิจ
ยุคใหมํจะถูกขับเคลื่อนด๎วยปัจจัยการผลิตเพียง  2  ประเภทเทํานั้น  คือ  ความรู๎ (Knowledge)  และ  
นวัตกรรม (Innovation)  ดังนั้น  ประเทศที่มั่งคั่งด๎านความรู๎เทํานั้นที่จะเป็นประเทศที่มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจ  เพราะลักษณะของเศรษฐกิจยุคใหมํล๎วนแตํต๎องใช๎ความรู๎เป็นฐาน และใช๎ความรู๎เป็นอ านาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิภาพที่  26  ลักษณะของระบบเศรษฐกิจยุคใหมํ (New  Economy) 

                                                           
117 ไพรพรรณ  เกียรติโชติชัย , กระบวนทัศน์ใหมํแหํงการศึกษาในศตวรรษที่ 21. (กรุงเทพ : 

การศึกษา , 2545) , 84 – 100. 
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ลักษณะของเศรษฐกิจยุคใหมํทั้ง  5  ดังกลําว  จะถูกขับเคลื่อนด๎วยระบบเครือขํายข๎อมูลขําวสาร  
ระบบเครือขํายความรู๎  และระบบเครือขํายความสัมพันธ์  อันเป็นปัจจัยสํงผลท าให๎เกิดระบบ ทุนนิยม
ความรู๎  ที่กระบวนการผลิต  การกระจาย และการบริโภค  ด าเนินไปเพ่ือสร๎างประโยชน์จากความรู๎และ
ข๎อมูลขําวสาร  เมื่อเป็นเชํนนี้  สังคมยุคใหมํ (New  Society)  จึงเกิดขึ้นอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎เลย  สังคมยุค
ใหมํเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ (Learning  Society)  ที่มีความรู๎กระจายอยูํรายรอบตัวเรา  ซึ่งทุกแหํงใน
สังคมเป็นชั้นเรียน  โดรงเรียนคือโลก ทุกสิ่ง ทุกคนเป็นครู และองค์กรมีความรู๎เป็นสินทรัพย์ ด๎วยการสร๎าง
ประโยชน์จากอากาศ  ด๎วยการผลิตสินค๎าที่ไร๎น้ าหนัก ไร๎ตัวตนที่ไมํสามารถชั่งตวงวัดได๎งํายๆในรูปแบบของ
การบริการ  อาทิ  การบริการให๎ค าปรึกษา  การบริการให๎ข๎อมูลขําวสาร  การบริการท าวิจัย  การบริการ
บริหารจัดการ เป็นต๎น  ดังนั้น  สังคมยุคใหมํจึงมีชื่อเรียกอีกนัยหนึ่งวํา  สังคมไร๎น้ าหนัก  (Weightless  
Soceity)  ซึ่งชาร์ล  ลีดเบียเตอร์  (Charles  Leadbeater)  ได๎กลําววํา  เป็นสังคมที่อุดมไปด๎วยความรู๎ 
และลักษณะของสังคมสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

1. มีความเป็นประชาธิปไตยอยํางแท๎จริง 
2. ยอมรับความคิดแปลกๆใหมํๆ 
3. มีวัฒนธรรมการตรวจสอบผู๎กุมอ านาจและผู๎น าอยํางสม่ าเสมอ 
4. วางใจในความรู๎ของผู๎อื่น 

สํวนปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) ได๎ให๎ทัศนะเก่ียวลักษณะที่พึงประสงค์ ของคนท างาน 
ในสังคมของการเรียนรู๎วําเป็น Knowledge Worker ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นตัวของตัวเอง 
2. นั่งท างานที่บ๎าน 
3. มีอุปกรณ์สนับสนุน ได๎แกํ เครื่องคอมพิวเตอร์ โมเดม สายสัมพันธ์กับลูกค๎า และเพ่ืออีก 

จ านวนหนึ่ง 
 สํวนลักษณะของงานที่ Knowledge Worker ท านั้น เป็นงานที่พ่ึงพาสติปัญญาและความรู๎ของ
ตนเองโดยไมํพ่ึงพิงองค์กรและสถาบัน สร๎างความม่ันคงของงานด๎วยตนเองเทํานั้น 
 จะเห็นได๎วําเศรษฐกิจฐานความรู๎เฉกเชํนเศรษฐกิจยุคใหมํในการท างานนั้น นอกเหนือจากความ
จ าเป็นต๎องใช๎ความรู๎จากการศึกษาที่สูงมากขึ้นแล๎ว การใช๎เทคโนโลยีในการท างานในยุคใหมํ มิได๎เป็นหน๎าที่
ของสถาบันการศึกษาเทํานั้น แตํเป็นหน๎าที่รํวมกันของบุคคลหลายฝุาย อาทิ ผู๎ปกครอง ผู๎น าสหภาพ
แรงงานและคนงาน เป็นต๎น ส าหรับในสํวนของบริบทสังคมแหํงการเรียนรู๎ของสังคมยุคใหมํนั้น การค๎นพบ
องค์ความรู๎ใหมํและนวัตกรรมใหมํได๎ด าเนินไปอยํางไร๎ขอบเขตและตํอเนื่องตลอดเวลา การศึกษา ในฐานะที่
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของมวลมนุษยชาติ ให๎สามารถด ารงชีวิตอยูํในโลกที่เปลี่ยนแปลงได๎
อยํางสันติสุขนั้น จ าเป็นต๎องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาของโลกในวันพรุํงนี้ เพ่ือให๎สามารถ
เรียนรู๎ได๎เร็ว เรียนรู๎ได๎มาก เรียนรู๎ได๎หลากหาย ทันสมัย ใช๎เวลาเรียนน๎อยที่สุด และลงทุนน๎อยที่สุด 
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ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษายุคเศรษฐกิจฐานความรู้ 
 โลกในยุคที่ใช๎ความรู๎และนวัตกรรม เป็นปัจจัยในการผลิต เฉกเชํนเศรษฐกิจใหมํนี้ การเตรียม
ก าลังคนที่มีคุณภาพ จ าเป็นต๎องใช๎ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

1. Cyber Education ค าวํา ไซเบอร์ (Cyber)มาจากค าวํา Cybernetic เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
การควบคุมเครื่องจักร  ตํอมา William Gibson ได๎คิดวํา Cyber Space ซึ่งหมายถึง ข๎อมูลทั้งหมดใน
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยูํในเครือขํายของโลก หรืออีกนัยหนึ่งก็คือข๎อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 
ในท านองเดียวกันได๎มีผู๎น าค าวํา”Cyber” ไปใช๎น าหน๎าค าอ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายวํา”เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต” 
เชํน Cyber Mall,Cyber Store และ Cyber Education (ครรชิต มาลัยวงศ์ 2541:56) ดังนั้น Cyber 
Education จึงเป็นกระบวนการเรียนรู๎แบบเครือขํายผํานระบบคอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่ใช๎
ข๎อมูลสารสนเทศเป็นหลัก (It-Based Learning) รูปแบบการศึกษาจึงมีเพียง / รูปแบบ คือ “ซิงโครนัส”
และ”อะซิงโครนัส”ดังรายละเอียดที่ได๎กลําวมาแล๎วตอนต๎น 
 บิลเกตต์ ประธานบริษัท ไมโครซอฟ ได๎กลําวยืนยันวําเทคโนโลยีทั้งหลายยังคงพัฒนาให๎มีขนาด
เล็กลง มีความเร็วเพ่ิมขึ้น มีราคาถูกลง ในโลกยุคใหมํจะวัดความส าเร็จของอุปกรณ์แตํละชนิดของ
ความส าเร็จในการตํอเชื่อมเข๎ากับอุปกรณ์อ่ืนๆนั้น เป็นการยืนยันวําในโลกของวันพรุํงนี้ การเจริญเติบโต
ของเทคโนโลยียังคงด าเนินไปอยํางตํอเนื่อง อยํางไร๎ขอบเขต และอุปกรณ์เหลํานี้จะกลายเป็นเครื่องมือที่
จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของมวลมนุษยชาติในที่สุด e-living ซึ่งเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ใช๎ประโยชน์
จากการเชื่อมโยงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข๎ากับเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก อาทิ คอมพิวเตอร์พกพา 
(Personal Digital Assistant : PDA) คอมพิวเตอร์ไร๎สายเครือขํายบ๎าน (Home Net-work) และความ
บันเทิงเสมือนจริง (Virtual Enterten - ment) เป็นต๎น ไมํวําจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดก็ตาม 
การศึกษาก็ยังคงท าหน๎าที่พัฒนาศักยภาพของมวลมนุษย์ให๎สามารถด ารงชีวิตในโลก ที่เปลี่ยนแปลงได๎อยําง
มีความสุข ดังนั้น โลกของการศึกษาในวันพรุํงนี้ จึงต๎องสรรค์สร๎างนวัตกรรมแหํงการเรียนรู๎ใหมํๆอยําง
ตํอเนื่องตราบเทําที่การพัฒนาทางด๎านเทคโนโลยีหลากหลายยังคงด าเนินอยํางไร๎ขอบเขต Cyber 
Education คงต๎องอยูํคูํกับการพัฒนามวลมนุษยชาติอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ตราบนานเทํานาน 

2. School-to-work (STW) เป็นกระบวนการที่สถานศึกษาเพ่ิมทางเลือกให๎แกํผู๎เรียนในด๎านการ 
เตรียมตัวเป็นแรงงานที่มีฝีมือ การฝึกอบรม และการศึกษาตํอด๎วยความมั่นใจในตนเอง ผู๎เรียนมองเห็น
คุณคําของการศึกษาตํอในระดับสูงขึ้นเพ่ือความด๎าวหน๎าในชีวิตการท างานในอนาคต 
  School-to-work เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแตํปี ค.ศ.1994 สมัยประธานาธิบดี บิล 
คลินตัน ได๎ออกกฎหมาย School-to-work Opportunities Act of 1994 สืบเนื่องจาการเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจการแขํงขันที่สูงขึ้น การตลาดที่เปิดกว๎าง การท างานที่ต๎องใช๎ความรู๎จากการศึกษาที่
สูงขึ้น รวมถึงแนวโน๎มของการใช๎เทคโนโลยีสายการผลิต จึงจ าเป็นต๎องพัฒนาความรู๎ตลอดจนทักษะการ
ท างาน ในโลกสมัยใหมํนี้ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดระบบ School-to-work ขึ้นในโรงเรียนทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการแก๎ปัญหาการวํางงาน เรํงเร๎าให๎กระบวนการศึกษาเปิดกว๎าง โดยใช๎ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการ
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สอนแบบบูรณาการ ซึ่งจ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจากบุคคลหลายฝุาย ทั้งผู๎ประกอบการ ครู ผู๎ปกครอง 
ผู๎น าสหภาพแรงงานและคนงาน ตลอดจนการตัดสินใจของทุกระดับ เพ่ือการเตรียมเยาวชนสูํความส าเร็จ มี
ทักษะทางอาชีพอยูํในชั้นสูงไว๎รองรับการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของโลก และพร๎อมที่จะได๎รับการวําจ๎าง
เงินเดือนขั้นสูงได๎ หรือสามารถประกอบธุรกิจสํวนตัวของตนเองได๎ วัตถุประสงค์ของ School-to-work  
มีดังตํอไปนี้ 

ก. เพ่ือให๎ทุกมลรัฐมีระบบ STW เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาให๎ประสบความส าเร็จ 
ข. เพ่ือชํวยให๎นักเรียนทุกคนมีความรู๎และทักษะของวิชาชีพในระดับสูง 
ค. เพ่ือมุํงให๎นักเรียนทุกคนมีพ้ืนการศึกษาและทักษะจากสถานที่ท างานมุํงสูํการงานอาชีพตํอไป 

โดยไมํจ ากัดฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม หรือนักเรียนที่มีความบกพรํอง 
ง. เพ่ือใช๎สถานที่ท างานหรือสถานประกอบการเป็นสภาพแวดล๎อมของการเรียนรู๎ที่มี 

ประสิทธิภาพของกระบวนการศึกษา 
สํวนลักษณะการศึกษา ของ School-to-work มีดังนี้คือ 

1) ทุกองค์กรและหนํวยงานตลอดจนผู๎ปกครองและนักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา เพ่ือ 
ตอบสนองความต๎องการ รวมทั้งสถาบันในท๎องถิ่น 

2) มีการมอบวุฒิบัตรแสดงการมีทักษะใน 2 ระดับคือ 
*Certificate of Initial Mastery (CIM) เป็นวุฒิบัตรที่ให๎กับนักเรียนที่ผํานอบรมเม่ืออายุ 16 

ปีหรือจบเกรด10 
      * Certificate of Advance Mastery (CAM) เป็นวุฒิบัตรที่ให๎กับนักเรียนที่สามารถท างานใน
ระดับท่ีสูงขึ้นหลังจากท่ีได๎รับการฝึกอบรมในงานที่ต๎องการความรู๎ และทักษะที่สูงกวํา CIM 
 หลังจากที่วงการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาได๎ประกาศใช๎กฎหมาย “School-to-work 
Opportunities Act of 1994” เพ่ือขานรับระบบเศรษฐกิจของโลกยุคใหมํที่ต๎องการคนท างานที่มีทักษะ
ระดับสูง ประเทศตํางๆทั่วโลกก็ได๎น ารูปแบบการศึกษา STW มาใช๎ในสถานศึกษาของตน STW (School-
to-work ) เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียน น าสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์จริง เพ่ือฝึก
ทักษะวิชาชีพระดับสูงที่สามารถเข๎ารับจ๎างท างานเงินเดือนระดับสูงได๎ และสามารถประวกอบธุรกิจของ
ตนเองได๎ ได๎มีการพัฒนากระบวนการเรียน การฝึกทักษะวิชาชีพด๎วยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประกบคูํกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลท าให๎เกิดรูปแบบการเรียนรู๎ที่ก๎าวไกล เฉกเชํน คอมพิวเตอร์
ชํวยสอนในระดับที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และหุํนยนต์คอมพิวเตอร์ก าลังมีบทบาท
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในการท าหน๎าที่แทนรํางกายมนุษย์ให๎นักศึกษาแพทย์ได๎ศึกษาและลงมือปฏิบัติงานการผําตัด
รํางกายมนุษย์ สํวนนักศึกษาทันตแพทย์ได๎ใช๎หุํนยนต์คอมพิวเตอร์ ปาก-ฟันท าหน๎าที่เป็นคนไข๎เทียม ให๎
นักศึกษาได๎ลงมือปฏิบัติงานหุํนยนต์ฟัน-ปากเทียมนี้ มีสภาพคล๎ายของจริงมาก เชํน มีเลือดออก มีเสียงร๎อง
โอดโอยเมื่อนักศึกษาท าพลาดหรือมือหนัก 
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 เชํนเดียวกับการฝึกการบินของนักบินได๎มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประกบคูํกับเทคโนโลยี
อีเล็กทรอนิกส์และระบบจักรกล เกิดเทคโนโลยีเลียนแบบของจริง (Virtual Reality) หรือ”ความจริง
เสมือน” ซึ่งสามารถจ าลองสภาพสถานการณ์และความรู๎สึกที่สมจริงมากที่สุดนักบินสามารถฝึก
ประสบการณ์โดยไมํต๎องเสี่ยงอันตรายตํอชีวิต และไมํต๎องเสี่ยงตํอการสูญเสียเครื่องบินราคาแพงเทคโนโลยี
นี้เราเรียกวํา” Flight Simulation” ซึ่งสามารถพาเราทํองอวกาศได๎เหมือนเราเดินทางไปด๎วยตนเอง118  

3. School Based Management(SMB) เป็นการบริหารการจัดการศึกษาแบบยึดโรงเรียนเป็น 
ฐาน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ที่สํวนกลางกระจายอ านาจสูํสถานศึกษาในด๎านการบริหาร
วิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ เพ่ือให๎สถานศึกษามีความอิสระและมีความ
คลํองตัวในการตัดสินใจ 

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาแบบ SBM นี้สถานศึกษาจะต๎องบริหารโดยคณะกรรมการ             
ซึ่งประกอบด๎วยผู๎แทนจากหลายๆหนํวย ดังปรากฏในแผนภาพตํอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภูมิภาพที่  27   องค์ประกอบของ “คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา” 
 

ยุทธศาสตร์การศึกษาแบบ SBM นี้ประเทศอิสราเอล เป็นผู๎ริเริ่มต๎นใช๎ในกลางปี 1970 โดยมุํงให๎
ความอิสระแกํครูและผู๎บริหาร ในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของตนเอง โดยที่สถานศึกษาที่บริหารงาน
แบบ SBM จะมีคุณลักษณะดังตํอไปนี้ 

                                                           
118 ชัยวัฒน์ คุประดกุล , ประวัติศาสตร์อนาคต. พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ สาร

คดี , 2545) , 170-176.   
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ก. โรงเรียนมุํงให๎ความส าคัญท่ีเปูาหมายภายใต๎กรอบของหลักสูตรแหํงชาติ 
ข. โรงเรียนปรับหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายทางการเรียนการสอนที่ได๎ก าหนดไว๎ 
ค. โรงเรียนรวบรวมระบบประเมินผลภายใน(ข๎อมูลปูอนกลับ) เพ่ือสํงเสริมการเพ่ิมจ านวน

ประชากรนักเรียน 
ง. โรงเรียนจะมีอ านาจหน๎าที่กว๎างขวางข้ึนในขอบเขตเรื่องบุคลากร 
จ. โรงเรียนมีความเป็นอิสระมากขึ้นในการบริหารงบประมาณของตนเอง 
การพัฒนาในรูปแบบดั งกลํ าวนี้  มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือการ เปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมของ

สถาบันการศึกษา โดยการเพ่ิมความรับผิดชอบ ภาระหน๎าที่ของบุคลากรในโรงเรียนตํอความสัมฤทธิผล
ทางการเรียนของนักเรียนและให๎เกิดความมั่นใจวํามีความเกี่ยวพันภายในระกวํางอ านาจหน๎าที่และความ
รับผิดชอบ เพ่ือให๎สามารถตัดสินใจท าบนพ้ืนฐานการประมวลผลข๎อมูลโดยผู๎ใกล๎ชิดที่สุดของนักเรียน และ
ให๎แนํใจวําเงินงบประมาณจะเป็นการน าไปใช๎เพ่ือนักเรียนอยํางเต็มที่ โดยการสร๎างรูปลักษณ์ของ
งบประมาณแบบปิด รวมทั้งแหลํงงบประมาณทั้งหมดด๎วย ซึ่งจะเป็นผลกระทบตํออ านาจหน๎าที่การบริหาร
จัดการของโรงเรียน ในปีการศึกษา 1995-1996 ผู๎บริหารกระทวงศึกษาธิการของประเทศอิสราเอลได๎
ตัดสินใจริเริ่มการท าลองที่จะท าให๎โรงเรียนประถม สามารถน าการบริหารระดับโรงเรียนมาใช๎ โดยได๎
ทดลองกับโรงเรียนประถม 9 แหํง และปี 1996-1997 ได๎ขยายโปรแกรมออกไปยังสถานศึกษา 35 แหํงใน
เมืองตํางๆทั่วอิสราเอล รวมทั้งได๎มีการท างานอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎เกิดการบริหารโดยห๎าโรงเรียนเป็นฐาน
หรือการบริหารระดับโรงเรียนแกํสถาบันการศึกษาท้ังหมดในเยรูซาเลม 

 
ตารางที่  8  การเปรียบเทียบบทบาทของบุคคลตํางๆในการบริหารแบบเดิมกับการบริหารแบบ SBM 
บทบาทของ บริหารแบบเดิม บริหารใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

ผู๎บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

 

- รับค าสั่งจากสํวนกลางตั้งแตํงาน
วิชาการ หลักสูตร งบประมาณ 
บุ ค ล าก ร  แล ะทรั พย า ก ร เ พ่ื อ
การศึกษา 

- การแก๎ปัญหาต๎องเสนอเรื่องขึ้นไป
ตามล าดับ 

 
 
 
 

- เป็นการน าการพัฒนา โดยอาศัย
ความรํวมมือจากคณะกรรมการ 
ส าหรับงบประมาณไมํมีการจ าแนก
รายละเอียด จะได๎รับเงินอุดหนุน
ในรูปเงินเหมาจําย (Lump - 
Sum) 

- แก๎ปัญหาที่ เกิดขึ้น ตัดสินใจเอง 
โดยใช๎กระบวนการกลุํมและข๎อมูล
สารสนเทศกระบวนการตัดสินใจ 
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ตารางที่  8  การเปรียบเทียบบทบาทของบุคคลตํางๆในการบริหารแบบเดิมกับการบริหารแบบ SBM (ตํอ) 
บทบาทของ บริหารแบบเดิม บริหารใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

คร ู
 
 
 
 
 
 
 
ผู๎ปกครองหรือชุมชน 

 
 
 

 
ผู๎ประเมินภายนอก 

- เ ป็ น ผู๎ ป ฏิ บั ติ ต า ม ค า สั่ ง จ า ก
ผู๎บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทุกกรณี 

 
 
 

 
 
 
- ผู๎รับบริการจากโรงเรียนทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 

- เป็นผู๎ รํ วมงาน ผู๎ รํ วมตัดสิน ใจ   
เ ป็ นนั ก พัฒนา และนั กปฏิ บั ติ
รํ ว ม กั บ ผู๎ บ ริ ห า ร แ ล ะ
คณะกรรมการนโยบาย  วางแผน
พั ฒ น า ร ะ ย ะ ย า ว  ( School  
Charter)  และแผนปฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปี 
 

- การท างานที่มีระบบสามารถที่จะ
เขียนรายงานความก๎าวหน๎าเป็น
การสรุปการท างานของตัวเองได๎ 
SSR (Self-Study  Report) 

 
- เ ป็ น ทั้ ง ผู๎ รั บ  ผู๎ ใ ห๎  ผู๎ รํ ว ม หุ๎ น 

ผู๎ สนั บสนุนทั้ ง ในปริ มาณและ
คุณภาพ 1คอยสอดสํองดูแล
ทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน ให๎การ
ชํวยเหลือ ให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์
แ ล ะมี สํ ว น รํ ว มแ ก๎ ไ ข ใ นก ร ณี
โรงเรียนเกิดปัญหา 

 
- ใช๎ระบบการประเมินที่เน๎นผลงาน 

(Result Based Management 
System) 
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ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
(21st Century Skills)119 

ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ
เชื่อมโยงข๎อมูลตําง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข๎าด๎วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษท่ี 21 สํงผลตํอวิถีการด ารงชีพของสังคมอยํางทั่วถึง ครูจึงต๎องมีความตื่นตัวและเตรียมพร๎อมในการ
จัดการเรียนรู๎เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 
21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู๎ 
(Learning Skill) สํงผลให๎มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู๎ 
ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการเตรียมความพร๎อมด๎านตํางๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให๎เกิดการเรียนรู๎ดังกลําว  

ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได๎กลําวถึงทักษะ
เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด๎วย  
  ภาษาแมํ และภาษาส าคัญของโลก 

ศิลปะ 
คณิตศาสตร์ 
การปกครองและหน๎าที่พลเมือง 
เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ 

โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสูํการก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญตํอการจัดการ
เรียนรู๎ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข๎อส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการสํงเสริม
ความเข๎าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 เข๎าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ความรู๎เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
ความรู๎เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู๎ประกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
ความรู๎ด๎านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 

                                                           
119

 ศิริวรรณ  ฉัตรมณีรุํงเรือง และ วรางคณา  ทองนพคุณ , (เอกสารประกอบ เรื่อง ทักษะแหํง
ศตวรรษท่ี 21 ความท๎าทายในอนาคต (21st  Century Skill : The Challenges Ahead)) 
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ความรู๎ด๎านสุขภาพ (Health Literacy) 
ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม (Environmental Literacy) 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร๎อมของนักเรียนเข๎าสูํโลกการ
ท างานที่มีความซับซ๎อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได๎แกํ 
  ความริเริ่มสร๎างสรรค์และนวัตกรรม 

การคิดอยํางมีวิจารณญาณและการแก๎ปัญหา 
  การสื่อสารและการรํวมมือ 

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด๎วยในปัจจุบันมีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารผําน
ทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู๎เรียนจึงต๎องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยํางมีวิจารณญาณ
และปฏิบัติงานได๎หลากหลาย โดยอาศัยความรู๎ในหลายด๎าน ดังนี้ 
  ความรู๎ด๎านสารสนเทศ 
  ความรู๎เกี่ยวกับสื่อ 
  ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให๎ประสบความส าเร็จ 
นักเรียนจะต๎องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังตํอไปนี้ 

 ความยืดหยุํนและการปรับตัว 
 การริเริ่มสร๎างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
 ทักษะสังคมและสังคมข๎ามวัฒนธรรม 

การเป็นผู๎สร๎างหรือผู๎ผลิต (Productivity)และความรับผิดชอบเชื่อถือได๎(Accountability) 
ภาวะผู๎น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต๎องเรียนรู๎ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู๎ 3R x 7C 

 3R คือ Reading (อํานออก), (W) Riting (เขียนได๎), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
 7C ได๎แกํ  

1. Critical Thinking and Problem Solving  
(ทักษะด๎านการคิดอยํางมวีิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา) 

2. Creativity and Innovation  
(ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม) 

3. Cross-cultural Understanding 
(ทักษะด๎านความเข๎าใจความตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์) 

4. Collaboration, Teamwork and Leadership  
(ทักษะด๎านความรํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู๎น า) 
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5. Communications, Information, and Media Literacy  
(ทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู๎เทําทันสื่อ) 

6. Computing and ICT Literacy 
(ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

7. Career and Learning Skills  
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎) 

แนวคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21   

การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู๎ โดยรํวมกัน
สร๎างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยเน๎น
ที่องค์ความรู๎ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู๎เรียน เพ่ือใช๎ในการด ารงชีวิตในสังคมแหํง
ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ๎างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือขํายองค์กรความรํวมมือ
เพ่ือทักษะแหํงการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21st Century Skills)  ที่มีชื่อยํอวํา เครือขําย 
P21  ซึ่งได๎พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู๎ ทักษะเฉพาะด๎าน 
ความช านาญการและความรู๎เทําทันด๎านตํางๆ เข๎าด๎วยกัน เพ่ือความส าเร็จของผู๎เรียนทั้งด๎านการท างาน
และการด าเนินชีวิต 

กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู๎แหํงศตวรรษท่ี 21 ทีแ่สดงผลลัพธ์ของนักเรียนและปัจจัยสํงเสริม

สนับสนุนในการจัดการเรียนรู๎เพ่ือรองรับศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 28  กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Framework) 
(http://www.qlf.or.th/) 

http://www.qlf.or.th/
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กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร๎างทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อยํางกว๎างขวางเนื่องด๎วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน๎นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู๎เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด๎าน
ความรู๎สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ที่จะชํวยผู๎เรียนได๎เตรียมความพร๎อม
ในหลากหลายด๎าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู๎  ได๎แกํมาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการ
เยนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมตํอการเรียนในศตวรรษท่ี 21 

การเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ต๎องก๎าวข๎าม “สาระวิชา” ไปสูํการเรียนรู๎ “ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21” 
(21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู๎สอนไมํได๎ แตํต๎องให๎นักเรียนเป็นผู๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยครูจะ
ออกแบบการเรียนรู๎ ฝึกฝนให๎ตนเองเป็นโค๎ช (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู๎
แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวชํวยของครูในการจัดการเรียนรู๎คือ 
ชุมชนการเรียนรู๎ครูเพ่ือศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของ
ครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน๎าที่ของครูแตํละคนนั่นเอง 
 สอนอย่างไรให้นักเรียนได้ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
          จากวิสัยทัศน์ในบทที่ 1 หลายคนมีค าถามเกิดขึ้น  “การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรจะมีลักษณะ
อย่างไร”  โดยที่การศึกษาในประเทศไทยนั้นได๎ยึดหลักของการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ตามความคิดของนักคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ที่เชื่อวําการเรียนรู๎เกิดจากการที่ผู๎เรียน
เป็นผู๎สร๎างความรู๎ นักจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตํอการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง  คือ Piaget 
นักจิตวิทยาชาวสวิส และ Vygotsky นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย Piaget เน๎นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ชํวยให๎เกิดการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร๎างความรู๎ความคิด เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหมํ สํวน 
Vygotsky อธิบายหลักการส าคัญวําผู๎เรียนจะมีความสามารถในการเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎ในระดับหนึ่ง  และ
จะสามารถก๎าวไปยังระดับการเรียนรู๎ที่สูงขึ้นตามศักยภาพที่มีอยูํเมื่อได๎รับการแนะน าชํวยเหลือจากผู๎รู๎  
แนวความคิดของทั้ง Piaget และ Vygotsky มีสํวนที่คล๎ายคลึงกันตรงการมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือน าสูํการ
เชื่อมโยงระหวํางประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหมํ และการไปถึงระดับที่ผู๎เรียนมีศักยภาพ  
          แตํเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง ความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ท าให๎วงการการศึกษาใน
ประเทศไทยจ าเป็นต๎องตอบสนองตํอความท๎าทายที่ต๎องเผชิญอยูํนี้ เราต๎องการรูปแบบการท างานที่
สามารถพัฒนากรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู๎แหํงศตวรรษที่ 21 เพ่ือที่สามารถจัดการศึกษาตอบสนองตํอ
ความต๎องการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเยาวชนไทยก าลังเผชิญอยูํ จากบทแรกเราทราบนิยามของ
ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ในบทนี้เราจะมาตีความหมายและพยายามท าความเข๎าใจวําครูที่มีหน๎าที่สอนนั้น
จะออกแบบบทเรียนอยํางไรเพ่ือให๎นักเรียนสามารถบรรลุเปูาหมายเกิดทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 เมื่อเรา
อํานนิยามของทักษะแหํงศตรรษที่ 21 จะเห็นได๎มุมมองของนักการศึกษาที่ต๎องการให๎นักเรียนในอนาคตมี
คุณลักษณะดัง 4 ประการนี้ 
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1. วิถีทางของการคิด ได๎แกํ สร๎างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การแก๎ปัญหา การเรียนรู๎และตัดสินใจ  
(Ways of Thinking. Creativity, Critical Thinking, Problem-solving, decision - Making and 
Learning) 

2. วิถีทางของการท างาน ได๎แกํ การติดตํอสื่อสาร และการรํวมมือ (Ways of Working. 
Communication and Collaboration) 

3. เครื่องมือส าหรับการท างาน ได๎แกํ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู๎ด๎านข๎อมูล  (Tools for 
Working. Information and Communications Technology (ICT)  and Information Literacy) 

4. ทักษะส าหรับด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน ได๎แกํ ความเป็นพลเมือง ชีวิตและอาชีพ และ ความ
รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม (Skills for Living in the World. Citizenship, Life and Career, and 
Personal and Social Responsibility) 
           จากการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีและสภาพแวดล๎อมในยุคปัจจุบัน ท าให๎การจัดการเรียนการ
สอนต๎องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยนักการศึกษาได๎มีการน าเสนอหลักการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
สามารถสรุปประเด็นส าคัญของลักษณะการจัดการเรียนรู๎ได๎ดังนี้ 

1. มนุษย์มีรูปการเรียนรู๎ที่แตกตํางกัน ผู๎สอนจึงต๎องใช๎วิธีการสอนที่หลากหลาย หากผู๎สอนน ารูปแบบ
การเรียนรู๎แบบใดแบบหนึ่งไปใช๎กับผุ๎เรียนทุกคนตลอดเวลา อาจท าให๎ผู๎เรียนบางคนเกิดอาการตายด๎านทาง
สติปัญญา 

2. ผู๎เรียนควรเป็นผู๎ก าหนดองค์คสามรู๎ของตนเอง ไมํใชํน าความรู๎ไปใสํและให๎ผู๎เรียนด าเนิน รอยตาม
ผู๎สอน 

3. โลกยุคใหมํต๎องการผู๎ เรียนซึ่งมีวินัย มีพฤติกรรมที่รู๎จักยืดหยุํนหรือปรับเปลี่ยนให๎เข๎ากับ
สถานการณ์ได๎อยํางเหมาะสม ไมํวําจะอยูํในสถานการณ์ที่เป็นแบบเผด็จการ แบบให๎อิสระ หรือแบบ
ประชาธิปไตย 

4. เนื่องจากข๎อมูลขําวสารในโลกจะทวีเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เทํา ทุกๆ 10 ปี โรงเรียนจึงต๎องใช๎วิธีสอนที่
หลากหลาย โดยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในรูปแบบตํางๆ กัน 

5. ให๎ใช๎กฎเหล็กของการศึกษาที่วํา “ระบบที่เข๎มงวดจะผลิตคนที่เข๎มงวด” และ “ระบบที่ยืดหยุํนจะ
ผลิตคนที่รู๎จักคิดยืดหยุํน” 

6. สังคม หรือชุมชนที่มั่งคง ร่ ารวยด๎วยข๎อมูลขําวสาร ท าให๎การเรียนรู๎สามารถเกิดขึ้นได๎ในหลายๆ 
สถานที ่

7. การเรียนรู๎แบบเจาะลึก (Deep Learning) มีความจ าเป็นมากกวําการเรียนรฝฦแบบผิวเผิน 
(Shallow Learning) หมายความวํา จะเรียนอะไรต๎องเรียนให๎รู๎จริง ให๎รู๎ลึก รู๎รอบ ไมํใชํเรียนแบบงูๆ ปลาๆ 

ดังจะเห็นจากในอดีตวํามีการบรรจุเนื้อหาไว๎ในหลักสูตรมากเกินไป จนผู๎เรียนไมํรู๎วํ าเรียนไปเพ่ืออะไร และ
สิ่งที่เรียนไปแล๎วมีความสัมพันธ์อยํางไร 
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ระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลุมเพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 นั้นจ าเป็นต๎องจะต๎องสร๎าง

ระบบสํงเสริมเพ่ิมขึ้นจาก ทักษะเฉพาะด๎าน องค์ความรู๎ ความช านาญการและความสามารถในการเรียนรู๎
ด๎านตํางๆ เพ่ือชํวยให๎นักเรียนรอบรู๎ มีความสามารถที่จ าเป็นและหลากหลาย เครือขําย P21 ได๎ระบุระบบ
สํงเสริมให๎นักเรียนได๎รอบรู๎ทักษะการเรียนรู๎ที่ส าคัญ ในศตวรรษท่ี 21 ไว๎ด๎วยกัน 5 ระบบดังนี้: 

1. มาตรฐานการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards) 
2. การประเมินผลทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (Assessments of 21st Century Skills) 
3. หลักสูตรและวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21(21st Century Curriculum and Instruction) 
4. การพัฒนาวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional Development) 
5. บรรยากาศการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Environments) 
มาตรฐานในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Standards ) จุดเน๎น  
1). เน๎นทักษะ ความรู๎และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู๎เรียน  
2). สร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหวํางวิชาหลักท่ีเป็นจุดเน๎น  
3). มุํงเน๎นการสร๎างความรู๎และเข๎าใจในเชิงลึกมากกวําการสร๎างความรู๎แบบผิวเผิน  
4). ยกระดับความสามารถผู๎เรียนด๎วยการให๎ข๎อมูลที่เป็นจริง การใช๎สื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพ

จากการเรียนรู๎ในสถานศึกษา การทางานและในการดารงชีวิตประจาวัน ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีความหมาย
และสามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎  
         5). ใช๎หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 

การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills) จุดเน๎น  
1). สร๎างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช๎แบบทดสอบมาตรฐานสาหรับการ

ทดสอบยํอยและทดสอบรวมสาหรับการประเมินผลในชั้นเรียน  
2). เน๎นการนาประโยชน์ของผลสะท๎อนจากการปฏิบัติของผู๎เรียนมาปรับปรุงแก๎ไขงาน  
3). ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
4). สร๎างและพัฒนาระบบแฟูมสะสมงาน (Portfolios) ของผู๎เรียนให๎เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ                                                                   

(Edwards, 1950.)120 
หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Curriculum and Instruction )  
1). การสอนให๎เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุํงเน๎นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก  

                                                           

120 Edwards ,TB. Measurement of some aspects of critical thinking. Journal of 
Experimental Education, 1950 : 263–278. 
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2). สร๎างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข๎ามสาระเนื้อหา และสร๎างระบบการเรียนรู๎ที่เน๎น
สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based )  

3). สร๎างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู๎ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู๎แบบ
สืบค๎น และวิธีการเรียนจากการใช๎ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-based Learning ) เพ่ือการสร๎างทักษะขั้น
สูงทางการคิด 

การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Professional Development )  
1). จุดมุํงหมายส าคัญเพ่ือการสร๎างครูให๎เป็นผู๎ที่มีทักษะความรู๎ความสามารถในเชิงบูรณาการ    

การใช๎เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติในชั้นเรียน และสร๎างให๎ครูมีความสามรรถในการ
วิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎เหมาะสม  

2). สร๎างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด๎วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
3). สร๎างให๎ครูเป็นผู๎มีทักษะความรู๎ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก๎ปัญหา  การคิดแบบ

วิจารณญาณ และทักษะด๎านอื่นๆท่ีส าคัญตํอวิชาชีพ (Halpern. 1998)121 
4). เป็นยุคแหํงการสร๎างสมรรถนะทางวิชาชีพให๎เกิดขึ้นกับครูเพ่ือเป็นตัวแบบ ( Model ) แหํงการ

เรียนรู๎ของชั้นเรียนที่จะนาไปสูํการสร๎างทักษะการเรียนรู๎ให๎เกิดข้ึนกับผู๎เรียนได๎อยํางมีคุณภาพ  
5). สร๎างให๎ครูเป็นผู๎ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู๎เรียนได๎ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอํอนจุด

แข็งในตัวผู๎เรียน เหลํานี้เป็นต๎น  
6). ชํวยให๎ครูได๎เกิดการพัฒนาความสามารถให๎สูงขึ้นเพ่ือนาไปใช๎สาหรับการก าหนดกลยุทธ์

ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได๎เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู๎  
7). สนับสนุนให๎เกิดการประเมินผู๎เรียนอยํางตํอเนื่องเพ่ือสร๎างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู๎  
8). แบํงปันความรู๎ระหวํางชุมชนทางการเรียนรู๎โดยใช๎ชํองทางหลากหลายในการสื่อสารให๎เกิดขึ้น  
9). สร๎างให๎เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน  
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Learning Environment )  
1). สร๎างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดล๎อมทาง

กายภาพท่ีเกื้อหนุน เพ่ือชํวยให๎การเรียนการสอนบรรลุผล  
2). สนับสนุนทางวิชาชีพแกํชุมชนทั้งในด๎านการให๎การศึกษา การมีสํวนรํวม การแบํงปันสิ่งปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศระหวํางกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสูํการปฏิบัติในชั้นเรียน  
3). สร๎างผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน  

                                                           
121 Halpern, DF. (Teaching critical thinking for transfer across domains: Disposition, 

skills, structure training , and metacognitive monitoring. American Psychologist. 1998)    
53 : 449–455. 
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4). สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหลํงการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพ  
5). ออกแบบระบบการเรียนรู๎ที่เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุํมหรือการเรียนรายบุคคล  
6). น าไปสูํการพัฒนาและขยายผลสูํชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหน๎าหรือระบบออนไลน์  
ที่กลําวมาทั้งหมดในเบื้องต๎นนั้น เป็นการสร๎างกรอบแนวคิดของการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ใน

ศตวรรษที่ 21 ที่ผํานกระบวนการวิจัยโดย Partnership for 21st Century Skills เป็นตัวแบบที่นาเสนอ
ในรายละเอียดของตัวแปรหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู๎ในสังคมยุค
ใหมํที่ต๎องค านึงถึง และต๎องสร๎างให๎เกิดขึ้นกับผู๎เกี่ยวข๎องกับการศึกษาทุกฝุายทั้งครู  นักเรียน ผู๎บริหาร 
ผู๎ปกครอง ชุมชนและผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุาย (Stakeholders) 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 29  ความสัมพันธ์ของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

          การสอนที่จัดวํามีประสิทธิภาพ ครูนั้นต๎องมีคุณสมบัติมากกวําการเป็นผู๎ที่ท าหน๎าที่สอน 
(Instructor)  ครูต๎องมีลักษณะของผู๎ที่สามารถชี้แนะการเรียนรู๎ (Learning Coaching) และสามารถท า
หน๎าที่เป็นผู๎น านักเรียนทํองเที่ยวไปสูํโลกแหํงการเรียนรู๎ได๎ (Learning Travel Agent) จากที่กลําวมานั้น
บทบาทของครูจากยุคสมัยกํอนจ าเป็นต๎องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก๎าวสูํยุคแหํงศตวรรษที่ 21 ครูในโลกยุค
ใหมํต๎องมีความรอบรู๎มากกวําการเป็นผู๎ดูแลรายวิชาที่สอนเทํานั้น แตํครูมีบทบาทของการเพ่ิมพูนความรู๎แกํ
นักเรียน เสริมสร๎างทักษะที่จ าเป็นตํอการประกอบอาชีพ 

 ในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรู๎นั้นต๎องมีความสัมพันธ์ มีข้ันตอนและกระบวนการที่เป็นล าดับที่
ผู๎เรียนสามารถมีสํวนรํวมกับการเรียนการสอน เชํน การก าหนดปัญหาที่สนใจและการท ากิจกรรมกลุํม 
เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกับรายวิชาอ่ืนๆ ได๎  

         ในศตวรรษที่ 21 ไอซีทีได้เข้ามาบทบาททางการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของ
คนทั่วโลก ไอซีทีในปัจจุบันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่านั้น  

“ครูสามารถบูรณาการความก้าวหน้าทางไอซีทีกับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไร” 
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การเรียนรู๎ผํานเทคโนโลยี (Technology-based Learning) ครอบคลุมวิธีการเรียนรู๎หลากหลาย
รูปแบบได๎แกํ การเรียนรู๎บนคอมพิวเตอร์ (Computer-based Learning) การเรียนรู๎บนเว็บ (Web-based 
Learning)ห๎องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) ความรํวมมือดิจิตอล (Digital Collaboration) 
เป็นต๎นผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เชํน อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต 
(Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) การถํายทอดผํานดาวเทียม (Satellite broadcast) แถบบันทึกเสียง
และวิดีทัศน์ (Audio/Video Tape) โทรทัศน์ที่สามารถโต๎ตอบกันได๎ (Interactive TV) และซีดีรอม (CD- 
ROM) การเรียนรู๎ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการเรียนรู๎ที่มีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับแตํอยํางไรก็ตาม  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยํางไมํหยุดนิ่งของเทคโนโลยี ท าให๎ผู๎สอนจ าเป็นต๎องศึกษา   หาความรู๎และ
เตรียมพร๎อมตนเองเพ่ือให๎สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเหลํานี้ในการเรียนการสอนวิธีการ
เตรียมตัวในการใช๎เทคโนโลยีในการสอนคือ เทคนิครู๎เขารู๎เรา โดยสิ่งที่ครูต๎องรู๎มี 2 ประการคือ (1) การรู๎
และเข๎าใจศักยภาพของทรัพยากรที่โรงเรียนมี เชํน ครูต๎องรู๎วําในโรงเรียนมีอะไรที่สามารถใช๎เป็นประโยชน์
ในการเรียนการสอนโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎ โดยปกติแล๎วสิ่งที่โรงเรียนมีคือ ห๎องคอมพิวเตอร์ ห๎อง
โสตทัศนศึกษา ห๎องเรียนที่มีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๏ะ หรือแบบโน๏ตบุ๏ค รวมไปถึง
ระบบขยายเสียง (2) ครูต๎องมีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช๎ในการเรียนการสอน รวมไปถึง
ขําวสารข๎อมูลตําง ๆ โปรแกรมประยุกต์ท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน สื่อภาพและเสียง วิดิทัศน์ ขําว
และประเด็นที่เป็นที่สนใจ เป็นต๎น เทคโนโลยีที่ครูสามารถน ามาใช๎ในการเรียนการสอนเพ่ือสํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด มีจ านวนมาก และครูสามารถเลือกใช๎ได๎ตามความถนัดหรือความสนใจ 
ดังที่ บุปผชาติ ทัฬหิกรณ ์(2551)122 ยกตัวอยํางดังตํอไปนี้ 

การใช้วิดิทัศน์ 
การใช๎ภาพและเสียง ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นนามธรรม การใช๎

วิดิทัศน์มีทั้ง ภาพยนตร์ แอนนิเมชั่น วีดีโอคลิป โปรแกรมกราฟิกซึ่งแหลํงที่สามารถหาวิดิทัศน์เหลํานี้ คือ 
อินเตอร์เน็ต ซีดี ดีวีดี ที่มาพร๎อมกับหนังสือเรียน (Textbook) ภาพยนตร์ สารคดี เว็บไซต์ตําง ๆ ทั้งนี้    
วิดิทัศน์จะท าหน๎าที่เป็น เพียงสื่อหรือแหลํงการเรียนรู๎ของครูเทํานั้น โดยไมํสามารถน ามาทดแทนการสอน
ได ๎ครูต๎องสร๎างบริบท (Context) หรืออรรถบท (Theme) ของบทเรียนโดยใช๎วิดิทัศน์เป็นสื่อ การเรียนรู๎จึง
จะมีความหมายส าหรับผู๎เรียน 

เพลงและเสียง 
เพลงเป็นสื่อที่เข๎าถึงผู๎เรียนได๎ดี ทั้งนี้มีการใช๎เพลงเพ่ือการเรียนการสอนมานานแล๎ว ในวิชาเคมี

เนื้อหาที่ใช๎เพลงในกิจกรรมการเรียน ยกตัวอยํางเชํน ตารางธาตุ ทั้งนี้เพลงมีทั้งแบบส าเร็จที่ครูสามารถ

                                                           
122 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ , การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. 

(กรุงเทพฯ: โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์. 2551) 
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น ามาใช๎ได๎ หรือการใช๎ท านองแล๎วใสํเนื้อร๎องเอง รวมไปถึงให๎ผู๎เรียนมีสํวนประพันธ์ท านองหรือค าร๎องที่
สอดคล๎องกับเนื้อหาที่เรียน ก็เป็นเทคนิคที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี นอกจากนี้เสียงยังมีสํวน
ส าคัญในการสร๎างความเข๎าใจ ยกตัวอยํางเชํน ให๎นักเรียนเรียงล าดับเสียงจากการท าปฏิกิริยาของ    
ธาตุอัลคาไลน์ (หมูํ ๑A) กับน้ า จากโซเดียม (Na) ไปจนถึงแฟรนเซียม (Fr) เพ่ือเรียงล าดับความรุนแรงของ
การเกิดปฏิกิริยา จากนั้นจึงน าไปสูํการอภิปราย 

โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) 
ครูสามารถใช๎โปรแกรมประยุกต์ในการสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎มากมาย โดยอาจจะเริ่มต๎น

จากการใช๎โปรแกรมประจ าเครื่อง เชํน Microsoft Word Excel และ PowerPoint ไปจนถึงโปรแกรม
เฉพาะ เชํน Crocodile Chemdraw หรือโปรแกรมกราฟฟิก เชํน Autodesk MAYA ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับทักษะ
ของครูเองวําคุ๎นเคย กับโปรแกรมใด นอกจากนี้ครูยังสามารถสร๎างภาพยนตร์สั้นได๎เอง โดยใช๎โปรแกรมตัด
ตํอภาพยนตร์เชํน Movie Maker หรือ Ulead โดยในปัจจุบันกล๎องถํายรูปหรือโทรศัพท์ก็สามารถถํายท า
คลิปสั้น ๆ เพ่ือใช๎ประโยชน์ทางการ เรียน นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมชนิด Freeware ที่ไมํสงวนลิขสิทธิ์การ
ใช๎งาน ที่ครูสามารถดาวน์โหลดเพ่ือใช๎เป็นสื่อในการเรียนได๎ ตัวอยํางการใช๎โปรแกรมประยุกต์ 

เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) 
เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันก๎าวหน๎าไปมาก และสามารถดาวน์โหลดหรืออัพโหลด เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเนื้อหา (Content) ได๎อยํางรวดเร็วทั้ง ภาพ เสียง ข๎อความ วีดีโอ ทั้งแบบ Synchronize และ 
Asynchronize เทคโนโลยีสื่อสารที่เป็นที่นิยมคือ เครือขํายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) การ
ใช๎เครื่องมือค๎นหา บนเว็บ (Search Engine) การโต๎ตอบผํานกระดานสนทนา (Web Board) การเขียน
บล๏อก (Blog) การโต๎ตอบโดยใช๎วีดิทัศน์ เชํน Youtube.com รวมไปถึงสื่อเนื้อหาอิเล็กโทรนิกส์ 
(Electronic Content) ตํางๆ ที่สามารถเข๎าถึงได๎ผํานอินเทอร์เนต เชํน เว็บไซต์ของรายการโทรทัศน์ 
สมาคมวิชาชีพครู องค์กรวิทยาศาสตร์ตํางๆ 

การเรียนรู้จากปัญหา รากฐานส าหรับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
การเรียนรู๎จากปัญหาหรือการเรียนรู๎แบบ PBL (Problem-Based Learning) 

การเรียนรู๎จากปัญหาหรือการเรียนรู๎แบบ PBL (Problem-Based Learning) เป็นวิธีการเตรียมพร๎อมให๎
ผู๎เรียนสามารถรับมือกับปัญหา หัดเป็นนักแก๎ปัญหา โดยครูเป็นโค๎ช (Coach) หรือผู๎ให๎ความชํวยเหลือ
เทํานั้น วิธีการสอนแบบนี้จะเน๎นให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ตัดสินใจในการแสวงหาความรู๎ และรู๎จักการรวมกลุํมท างาน
เป็นทีมเพ่ือแก๎ไขปัญหา โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และสามารถน าทักษะที่ได๎มาใช๎ใน
การแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันได๎ ปัญหาที่ครูน ามาใช๎นั้นจะมีความเก่ียวข๎องกับความรู๎ที่เรียนหรือน ามาจาก
สถานการณ์จริงก็ได๎ แนวทางการจัดการเรียนรู๎จากปัญหา (PBL) มีแนวคิดส าคัญ ดังนี้ (บุญเลี้ยง ชุมทอง : 
2556)  
         1.  ให๎ผู๎เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง (Student-centered Learning) เป็นผู๎
ก าหนดสิ่งที่ต๎องการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
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         2.  จัดกลุํมผู๎เรียนเป็นกลุํมยํอยขนาดเล็ก (ประมาณ 3 – 5 คน) โดยมีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกลุํม เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎ไปด๎วยกัน 
         3.  ครูท าหน๎าที่ เป็นผู๎ให๎ค าแนะน า (Coach) หรือผู๎อ านวยความสะดวก (Facilitator) แกํผู๎เรียนใน
การแสวงหาแหลํงข๎อมูล การศึกษาข๎อมูล และการวิเคราะห์ข๎อมูล  
         4.  ใช๎ปัญหาเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎และการแก๎ปัญหา 
         5.  มีการบูรณาการเนื้อหาของความรู๎ (Content Integration) โดยเกี่ยวข๎องกับศาสตร์หรือความรู๎
ความสามารถของผู๎เรียน 
        6.  ผู๎เรียนมีการศึกษาค๎นคว๎า และแสวงหาข๎อมูลด๎วยตนเอง (Self-directed Learning) 
         7.  ผู๎เรียนได๎ลงมือแก๎ปัญหา รวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล สรุปและประเมินผล 
        8.  ผู๎สอนมีการประเมินผลการเรียนรู๎ทั้งทางด๎านเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และการท างานกลุํม
ของผู๎เรียน 

การเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก มีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎ และน าเอาความรู๎ที่ได๎
นั้นมาแก๎ปัญหา การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL จะมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

การจัดเตรียมการเรียนการสอน ได๎แกํ การก าหนดวัตถุประสงค์ และเนื้อหาพ้ืนฐานที่ผู๎เรียนต๎อง
แสวงหาความรู๎ การก าหนดปัญหาให๎สอดคล๎องกับสภาพจริงของสังคมและแนวทางการประเมินผล       
การจัดการเรียนการสอน เป็นการน าเอาแผนการจัดการเรียนการสอนที่ได๎เตรียมไว๎มาใช๎กับผู๎เรียนตาม
กระบวนการ 

ระบุปัญหา (Problem Identification) ผู๎เรียนจะต๎องระบุปัญหาที่แท๎จริงได๎ โดยใช๎กระบวนการ
คิดที่มีเหตุผล ลักษณะค าถามที่ดีจะเป็นปัญหาที่พบบํอย มีความส าคัญและเป็นสถานการณ์จริงมีข๎อมูล
ประกอบ เป็นปัญหาที่ครอบคลุมการเรียนรู๎หลายสาขาวิชา มีลักษณะกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนสนใจงานที่ก าลังท า
อยูํและมองเห็นทิศทางในการท างานตํอไป  

การเรียนการสอนในกลุํมยํอย (Small Group Tutorial Learning) เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมความคิด ความรู๎มาชํวยกันแก๎ปัญหา และแสวงหาข๎อมูลเป็นความรู๎ใหมํ โดย
ผู๎เรียนก าหนดแนวทางการค๎นคว๎าหาความรู๎ โดยอาศัยการท างานเป็นกลุํม 
การแสวงหาข๎อมูลด๎วยตนเอง (Self-directed Learning) ผู๎เรียนแตํละคนจะต๎องไปแสวงหาความรู๎ และ
รับผิดชอบงานในสํวนของตัวเองท่ีมีตํอกลุํม เพ่ือใช๎ในการแก๎ปัญหา 

การประเมินผลการเรียนการสอน ผู๎เรียนประเมินผลตนเอง (Self-Evaluation)  และการ
ประเมินผลการปฏิบัติการของสมาชิกกลุํม (Peer Evaluation) โดยเน๎นที่กระบวนการเรียนของผู๎เรียน     
ใช๎การประเมินจากสภาพจริง (Authentic Assessment) ที่ดูจากความสามารถในการปฏิบัติงาน  
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บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้จากปัญหา (PBL)  
 ผู๎สอนจะเป็นผู๎จัดประสบการณ์ให๎กับผู๎เรียน ให๎มีวิธีการเรียนที่ถูกต๎องและเสริมสร๎างความคิดใน
ระดับสูง เป็นผู๎อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎ สร๎างบทเรียนที่กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ในเนื้อหาที่เป็น
แนวคิดส าคัญของปัญหานั้นๆ ครูจะมีบทบาทหน๎าที่ ดังนี้  

1. ครูพยายามถามกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนคิดวิเคราะห์ตลอดการเรียนการสอน 
2. แนะน าให๎ผู๎เรียน เรียนรู๎ผํานขั้นตอนการเรียนรู๎ทีละข้ัน 
3. สํงเสริมผลักดันให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจในระดับที่ลึกซึ้ง  
4. หลีกเลี่ยงการให๎ความเห็นตํอการอภิปรายของผู๎เรียน บํงชี้วําถูกหรือผิด 

บทบาทของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้จากปัญหา (PBL)  
 ผู๎เรียนที่จะประสบความส าเร็จในการเรียนรู๎จากปัญหานี้ จะต๎องมีความรู๎พ้ืนฐานที่เหมาะสมกับ
ปัญหาที่เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการเรียนเป็นกลุํมยํอย ให๎ความรํวมมือภายในกลุํม 
มีความรับผิดชอบและตระหนักในงานที่ได๎รับมอบหมาย มุํงมั่นท างานให๎ส าเร็จ รวมทั้งมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค์ในการท างาน   
หลังจากได๎เรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลัก ผู๎เรียนจะได๎พัฒนาทักษะตํางๆ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการเรียนรู๎จากปัญหา ซึ่งจะฝึกฝนให๎มีประสบการณ์และความสามารถในการ
ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมด๎วยตนเอง 

2. ความสามารถในการแก๎ปญัหา ผู๎เรียนจะได๎ฝึกทักษะการแก๎ปัญหาและน าไปใช๎ในการท างานได๎ 
3. ความสามารถในการชี้น าหรือเริ่มต๎นการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสวงหา

ข๎อมูลอยํางอิสระ โดยครูผู๎สอนเตรียมโครงสร๎างและคอยอ านวยความสะดวก จัดหาปัจจัยสนับสนุนในการ
ค๎นคว๎าหาข๎อมูล ผู๎เรียนจะได๎เรียนรู๎วิธีการท างานและการจัดการทรัพยากรตํางๆอยํางมีประสิทธิภาพ  

4. ความสามารถในการเรียนกลุํมยํอย การท างานรวมกันเป็นกลุํมยํอยผู๎เรียนจะได๎ฝึกการท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนในกลุํมที่มีสมาชิกแตกตํางกัน เรียนรู๎ที่จะรับฟัง วิเคราะห์ข๎อมูล และวิจารณ์หรือแสดงความ
คิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์ เป็นโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎และพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองจากการประเมินและ
ให๎ข๎อมูลของเพ่ือนรํวมกลุํม และการประเมินตนเอง 

การเรียนรู๎แบบ PBL ที่จะฝึกและสร๎างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให๎กับนักเรียนได๎จริงและ
หลากหลาย การท างานทั้งหมดที่ครูปลํอยให๎นักเรียนได๎ลงมือท าจริงด๎วยตนเอง ไมํชี้น าหรือให๎ค าปรึกษา
จนเกินไป ซึ่งจะไมํได๎เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎คิดหาทางแก๎ปัญหาเอง ไมํดํวนบอกค าตอบกํอน  แตํจะมีการ
บอกหรือให๎ค าแนะน าในกรณีท่ีผิดหัวข๎อหรือเข๎าใจผิด หรือไมํได๎ใช๎เหตุผลเอาเสียเลย ครูจึงจะให๎ข๎อคิดบ๎าง 
ให๎เขาได๎  ดิ้นรน ตํอสู๎ พยายามคิดและลงมือแก๎ไขปัญหาจากสติปัญญาของตนเอง การท างานจะเกิดขึ้น
ตามล าดับอยํางเป็นธรรมชาติ ได๎แกํ สังเกตและศึกษาข๎อมูล เกิดข๎อสงสัยที่จะเป็นปัญหา คาดเดาค าตอบ  
รวบรวมวิเคราะห์ข๎อมูล ในที่สุดจะน าไปสูํค าตอบที่แท๎จริงได๎ ขั้นตอนการท างานหรือการเรียนรู๎เหลํานี้ เป็น
ขั้นตอนการท างานของคนท างานจริงๆอยูํแล๎ว ดังนั้นหากครูเปิดโอกาสหรือออกแบบกิจกรรมตํางๆ เพ่ือให๎
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นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติ "คิดเองท าเอง" ด๎วยเหตุและผล ก็จะท าให๎นักเรียนได๎ใช๎กระบวนการเหลํานี้ในการ
เรียนรู๎ โดยวิชาวิทยาศาสตร์จะเรียกวํา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method) 

เราจะเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้จากปัญหาได้อย่างไร 
 ในการเรียนรู๎โดยใช๎ปัญหาเป็นหลักหรือการเรียนรู๎แบบ PBL นี้ ครูผู๎สอนจะท าหน๎าที่เป็นผู๎ตั้ง
ค าถาม และเป็นคนตั้งปัญหาเพ่ือสร๎างบรรยากาศของการเรียนรู๎ และจะไมํตั้งเปูาหมายวําจะต๎องได๎ค าตอบ
ทีถู่กต๎อง นักเรียนที่ตอบผิดถือวําใช๎ไมํได๎ เพราะเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดของการเรียนรู๎และการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 คือ ค าถามกับปัญหา 

ครูผู๎สอนจะเตรียมตัวและวางแผนจัดท าค าถามส าหรับนักเรียนเพื่อใช๎ในการเรียนรู๎จากปัญหา  
1. ก าหนดหัวข๎อ โดยอ๎างอิงจากหลักสูตรและตัวชี้วัดเพ่ือก าหนดขอบเขตของความคิดและ

แนวคิดส าคัญท่ีจะให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นคว๎า 
2. ท าแผนภาพแนวคิด/แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ที่เกี่ยวข๎องกับปัญหา โดยใช๎

หัวข๎อหรือแนวคิดหลักเป็นจุดเริ่มต๎น 
3. ตรวจดูหลักสูตรและตัวชี้วัดเพ่ือก าหนดหัวข๎อยํอยท่ีจะรวมเข๎าไปในด๎วย  
4. ก าหนดตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู๎คาดหวังในวิชาและระบุค าถามส าคัญ รวมทั้งแนวคิด

ส าคัญ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของนักเรียน ซึ่งจะก าหนดให๎นักเรียนใช๎ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ในการตั้ง
ค าถามการแก๎ไขปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร๎างสรรค์ การตั้งสมมติฐานและการคิดทบทวน โดย
เน๎นไปที่กระบวนการคิด 

5. ออกแบบสถานการณ์จ าลองหรือยกตัวอยํางปัญหาที่ท าให๎เกิดความสนใจของนักเรียนและ
ใช๎เป็นเค๎าโครงส าหรับรายวิชา โดยใช๎ความรู๎และความเข๎าใจในแนวคิดส าคัญรวมเข๎าไปในผลการเรียนรู๎
คาดหวัง 

6. จัดท าแนวการสอนที่รวบรวมแนวทางการสืบค๎นเพ่ือสังเกตสิ่งที่นักเรียนท าและใช๎ในการ
ตั้งค าถาม ในการเรียนรู๎จากปัญหา นักเรียนต๎องค๎นคว๎าและตรวจสอบความนําเชื่อถือ ความคลาดเคลื่อน 
สมมติฐานที่พิสูจน์จากการค๎นพบ จากนั้นครูจะท างานรํวมกับนักเรียนเพ่ือหาวิธีการน าเสนอ อาจเลือก
น าเสนอผลงานเป็นวิดีโอและพาวเวอร์พอยต์ จัดโต๎วาที อภิปรายรํวมกัน การเขียนเชิงสร๎างสรรค์ และ
ทบทวนความก๎าวหน๎าของตนเอง 

ในระหวํางการสอนครูควรประเมินความเข๎าใจของนักเรียนด๎วยการให๎นักเรียนตอบค าถามสั้นๆ
เขียนเรียงความหรือเขียนบันทึกการสืบค๎น (Inquiry Journal) ของตนเอง ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ค าถามเบื้องต๎น การค๎นคว๎า ค าถามตํอเนื่องและบันทึกประจ าวัน/สัปดาห์ เกี่ยวกับแนวคิดส าคัญที่ได๎เรียนรู๎ 
ขั้นตอนการสืบค๎น การประยุกต์ใช๎กับเนื้อหาอื่น ค าถามหรือความรู๎ใหมํ และความเก่ียวข๎องกับชีวิตตนเอง 

การเรียนรู๎แบบ PBL นี้ให๎ผลการเรียนรู๎ด๎านสาระวิชาดีกวําหรือเทํากับวิธีการจัดการเรียนรู๎แบบอ่ืน 
แตํเมื่อวัดผลการเรียนรู๎ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 จะพบวํา นักเรียนกลุํมที่เรียนรู๎แบบ  PBL จะมีการเรียนรู๎

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/455932
http://e-learning.snru.ac.th/els/scilife/unit1/t2-30.htm
http://e-learning.snru.ac.th/els/scilife/unit1/t2-30.htm
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สูงกวําวิธีการเรียนรู๎แบบอ่ืนมาก โดยมีผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้  (วรพจน์ วงศ์กิจรุํงเรืองและอธิป จิตตฤกษ์ : 
2554)123 

ในการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ของโรงเรียนที่ใช๎การเรียนรู๎แบบ  PBL 
เปรียบเทียบกับนักเรียนของโรงเรียนที่ใช๎การสอนแบบเดิม โดยให๎ท าโครงการแก๎ปัญหาขาดแคลนที่อยูํ
อาศัยในหลากหลายประเทศ ได๎ผลวํา นักเรียนจากโรงเรียนที่มีการเรียนรู๎แบบ  PBL ได๎คะแนนสูงกวําใน
การทดสอบการคิดอยํางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการทดสอบระดับความมั่นใจตํอการเรียนรู๎ 

มีผลการวิจัยสํวนหนึ่งพบวํา นักเรียนได๎รับผลประโยชน์จากการเรียนรู๎แบบ  PBL ในการเพ่ิม
ความสามารถด๎านการความชัดเจนหรือเข๎าใจปัญหา ความสามารถในการให๎เหตุผลดีขึ้น สามารถโต๎แย๎ง
แสดงความคิดเห็นได๎เกํงขึ้น วางแผนโครงการที่ซับซ๎อนดีขึ้น มีแรงจูงใจตํอการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งมี ความ
รับผิดชอบตํอการท างานมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
123 วรพจน์  วงศ์กิจรุํงเรือง  และอธิป  จิตตฤกษ์. ,  ทักษะแหํงอนาคตใหมํ/โดย James  

Bellannca และ Ron  Brandt.  (กรุงเทพฯ : Openworld. 2554) 
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การบริหารสถานศึกษา 
 

 สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นองค์การหรือสถาบันที่ท าหน๎าที่จัดและให๎บริการทางการศึกษาแกํ
สมาชิกในสังคม สถานศึกษาจะสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎บริหารสถานศึกษาจะต๎องมี
บทบาทในกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา และมีความรอบรู๎ในหลักการและจุดมุํงหมายของการจัด
การศึกษา 
  

 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ผู๎บริหารด าเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการตํางๆ ที่มีความรํวมมือของผู๎บริหารและผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา โดยมีการวางแผน การ
วินิจฉัยสั่งการ การควบคุม และการจัดการ เพ่ือให๎ผู๎ เรียนมีคุณภาพ มีความรู๎ ความสามารถและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา สอดคล๎องกับแนวความคิดของ กู๏ด (Good)124 ที่
ให๎ความหมายของการบริหารโรงเรียนวํา เป็นการวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมการจัดการเกี่ยวกับงานหรือ
กิจการในโรงเรียนทั้งการบริหารธุรกิจในโรงเรียนและการด าเนินกิจการที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรทั้งหมดใน
โรงเรียน ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับนักเรียนโดยตรง เชํน การเรียนการสอน การแนะแนว กิจกรรม
เสริมหลักสูตร เป็นต๎น ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) อธิบายวํา การบริหารโรงเรียน เป็นบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน เพ่ือให๎ความรํวมมือ รํวมแรงรํวมใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ให๎
บุคคลทั้ง 3 กลุํมเห็นด๎วยและด าเนินการตามข๎อตกลงที่วางไว๎ และพึงยึดปฏิบัติโดยเครํงครัด125 
 1. หลักการบริหารสถานศึกษา 
 ในการบริหารการศึกษาจะให๎เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเปูาหมายที่วางไว๎นั้นผู๎บริหาร
จะต๎องมีหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู๎บริหารต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบเพ่ือให๎มีการปฏิบัติงาน
อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเปูาหมายขององค์การ หลักการบริหารการศึกษา
ประกอบด๎วย 
 1. การวางเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ชัดเจน 
 2. การวางแผน และน าเทคนิคในการบริหารงาน 
 3. การจัดโครงสร๎าง และวางระบบงาน 
 4. การใช๎ทรัพยากร และคําใช๎จํายที่คุ๎มคํา 
 5. การใช๎อ านาจในการสั่งการ และควบคุม 
 6. การประเมินผลเพ่ือปรับปรุงงาน 

                                                           
124Good , C.V. Dictionary of Education. (New York : McGraw-Hill Book company. 

1983) 
125 Hoy, Wayne and Miskel , Cecil. Educational Administration : Theory , Research, 

and Practice. (New York : McGraw-Hill Book Company , 2001) , 170. 
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 สอดคล๎องกับแนวความคิดของปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  ที่กลําววําผู๎บริหารสถานศึกษาควรจะได๎
ค านึงถึงหลักการบริหารดังนี้ 
 1. มีเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ชัดเจน ผู๎บริหารต๎องเข๎าใจถึงเปูาหมายของ
สถานศึกษาวําเป็นไปในทิศทางใด จึงจะจัดงาน จัดคน จัดเงิน จัดวัสดุอุปกรณ์ได๎เหมาะสม 
 2. ต๎องมีเทคนิควิธีการในการบริหารงาน การบริหารงานทุกประเภทยํอมต๎องมีเทคนิควิธีการ 
ขั้นตอนและกระบวนการ งานที่ท าควรมีระบบ มีความรอบคอบ จึงจะท าให๎งานด าเนินไปด๎วยดี 
 3. มีการประเมินผล เมื่อได๎ด าเนินกิจการใด ควรจะได๎มีการประเมินผลและติดตามผลเพ่ือจะได๎
เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานได๎ดีขึ้น การท างานที่ขาดการประเมินผล จะไมํชํวยในการพัฒนา
สถานศึกษา 
 ปราชญา  กล๎าผจัญ และสมศักดิ์  คงเที่ยง126 กลําววํา หลักการบริหารสถานศึกษามี 9 ประการ 
คือ  
 1. ความเข๎าใจในการน านโยบายไปปฏิบัติการ (Policy) 
 2. ใช๎อ านาจหน๎าที่ในการปฏิบัติงาน (Authority) 
 3. มีความสามารถในการคาดคะเน และจัดท าแผนงาน (Planning) 
 4. ความสามารถในการจัดโครงสร๎างและระบบงาน (Organizing) 
 5. ความสามารถในการจัดบุคลากรลงในหนํวยงาน (Staffing) 
 6. ความสามารถในการอ านวยการบริหาร การเป็นผู๎น า (Directing) 
 7. การรํวมมือประสานงาน ประชาสัมพันธ์ (Coordinating) 
 8. ความสามารถในการจัดท ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน (Reporting) 
 9. ความสามารถในการจัดการควบคุมทรัพยากร คําใช๎จํายในการบริหารงาน (Budgeting) 
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร  กลําววํา หลักการบริหารการศึกษา แบํงออกเป็น 
 1. การตั้งวัตถุประสงค์ (Purposing) การตั้งวัตถุประสงค์จะให๎ทิศทางในการท างาน เพ่ือให๎บรรลุ
เปูาหมาย 
 2. การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นการเลือกแนวทางในการปฏิบัติงานจากแนวทาง
หลายๆ แนวทาง การวางแผนมีประโยชน์เพราะเป็นการก าหนดสิ่งที่ต๎องการท าให๎ส าเร็จ การวางแผน      
จะชํวยประหยัดเวลาการท างานและการเงินเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด๎วย โครงสร๎างของหนํวยงานและกระบวนการของ
องค์การในฐานะเป็นโครงสร๎าง เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ การจัดองค์การเป็นการก าหนดต าแหนํงของ

                                                           
126 ปราชญา  กล๎าผจัญ และสมศักดิ์  คงเท่ียง , หลักและปรัชญาการบริหารการศึกษา. (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 2545) , 21-22. 
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บุคลากรในการปฏิบัติงาน เชํนการมอบหมายงานและหน๎าที่รับผิดชอบ การผสานงานและการผสมผสาน
กิจกรรมของ    ทุกคน เครื่องมือที่จะท าให๎บรรลุจุดมุํงหมาย127 
 2. ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารงานโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ต๎องด าเนินการในการสนับสนุน
และสํงเสริมแกํบุคลากร ให๎เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องเป็นระบบ ในการบริหาร
สถานศึกษาผู๎บริหารต๎องตระหนักวําทุกกิจกรรมในการบริหารจัดการต๎องเน๎นให๎เกิดคุณภาพตามเปูาหมาย 
เป็นพึงพอใจแกํทุกฝุายที่เก่ียวข๎องและผู๎มีสํวนได๎เสีย โดยมุํงเน๎นคุณภาพของผู๎เรียน และสํงเสริมการจัดการ
เรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered Students) ที่ต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎แสดง
ความสามารถตามศักยภาพ และตามความเหมาะสมเพ่ือให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการตามเปูาหมายทางการศึกษา
ที่ต๎องการ 
 เอกรินทร์  สี่มหาศาล128  กลําวถึงภารกิจส าคัญของการบริหารโรงเรียนไว๎ดังนี้ 
 1. กระจายอ านาจการบริหาร การจัดการศึกษา การตัดสินใจแก๎ปัญหาตํางๆ จากสํวนกลางสูํ
โรงเรียน โดยเน๎นความรํวมมือจากผู๎ปกครองและชุมชนมากที่สุด 
 2. การจัดแผนการเรียนอยํางหลากหลาย เพื่อมุํงสนองตอบความต๎องการของผู๎เรียนตามความถนัด
และความสนใจ ให๎มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 3. การจัดการใช๎ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูํในโรงเรียนและชุมชนให๎เป็นประโยชน์ตํอผู๎เรียน
มากที่สุด 
 4. การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับองค์กรการเมืองท๎องถิ่น เพ่ือประสานนโยบายให๎เกิด
ประโยชน์ตํอผู๎เรียน ผู๎ปกครองและชุมชนมากที่สุด 
 5. การสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับหนํวยงานการศึกษาในท๎องถิ่น เพ่ือรํวมด าเนินการให๎
เกิดประโยชน์แกํการพัฒนาการศึกษาในชุมชนให๎มากที่สุด 
 6. การปรับแปลงบทบาทจากการบริหารงานราชการ และงานโรงเรียนมาเป็นการจัดการศึกษาของ
ชุมชนให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเทียบเคียงจากคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ และความ
ต๎องการของชุมชน โดยจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบทบทวนคุณภาพ 
และด าเนินการพัฒนาไปสูํมาตรฐานที่ก าหนด 
 ธีระ  รุญเจริญ  กลําววํา ภารกิจการบริหารโรงเรียนตามที่ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 สรุปได๎ดังนี้ 

                                                           
127 ชาญชัย  อาจินสมาจาร } หลักการบริหารการศึกษาและจัดการศึกษา. (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี. 

2550). ,  44-45 
128 เอกรินทร์  สี่มหาศาล , กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาแนวคิดสู่ปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. 

(กรุงเทพฯ : บุ๏ค พอยท.์ 2546).  
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 1. จัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับหลักการให๎การศึกษา เพ่ือประโยชน์ตํอผู๎เรียนและสังคมให๎บรรลุ
ความมุํงหมายท่ีก าหนด ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎ทั้งนักเรียนปกติ นักเรียนพิการ นักเรียนด๎อยโอกาส และนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
 3. จัดการศึกษาโดยใช๎รูปแบบการจัด 3 รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตาม
ความเหมาะสม 
 4. ปฏิรูปการเรียนรู๎ตามหลักการและแนวทางที่ก าหนดไว๎ อาทิเชํน จัดตามธรรมชาติและศักยภาพ
ของนักเรียนแตํละวัยและแตํละคน จากแหลํงตํางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดทั้งจัดการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 
 5. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับหลักสูตรแกนกลางให๎เหมาะกับสภาพปัญหา และความ
ต๎องการท๎องถิ่นท่ีตั้งโรงเรียน 
 6. จัดกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตให๎แกํประชาชนในชุมชน โดยให๎การศึกษาอบรมตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม 
 7. จัดให๎มีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตลอดทั้งสํงเสริมให๎ใช๎
กระบวนการวิจัยในการเรียน 
 8. บริหารจัดการโรงเรียนตามการกระจายอ านาจการบริหารทั้งด๎านวิชาการ ด๎านบุคลากร ด๎าน
งบประมาณและด๎านการบริหารทั่วไป สอดคล๎องกับหลักการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน การมีสํวนรํวม
ของผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสียเต็มที่ 
 9. จัดการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งคุณภาพภายในและภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนด 
 10. พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรอื่น เพื่อจัดการเรียนการสอนได๎สอดคล๎องกับแนวทางหลักการที่
ก าหนดตามการปฏิรูปการศึกษา 
 11. แสวงหาเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน129 
 กลําวได๎วํางานหลักๆ  ในการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 
2542 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มี 4 ด๎าน คือ การบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงานวิชาการ 

 

                                                           
129

 ธีระ  รุญเจริญ , การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 4. (กรุงเทพฯ : ข๎าวฟุาง. 
2546)  , 6 
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 จันทรานี  สงวนนาม กลําววําผู๎บริหารสถานศึกษาควรจัดล าดับความส าคัญของภารกิจสถานศึกษา
ศึกษาเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ คือ 
 อันดับ 1 การบริหารงานวิชาการ 
 อ๎นดับ 2 การบริหารงานบุคคล 
 อันดับ 3 การบริหารงานกิจกรรมนักเรียน 
 อันดับ 4 การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
 อันดับ 5 การบริหารงานอาคารสถานที่ 
 อันดับ 6 การบริหารงานความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน130

 

 

 แคมป์เบลล์ และ คณะ (Campbell and others) เสนอวําขอบขํายงานที่ส าคัญของโรงเรียนมีอยูํ 
6 งานด๎วยกัน คืองานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานบริหารกิจการนักเรียน งานบุคลากร    งานอาคาร
สถานที่ งานธุรการและการเงิน งานสัมพันธ์ชุมชน131

 

 

 สรุปได๎วํา การบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาแตํละแหํงมีการแบํงงานในการบริหารออกเป็น
ด๎านๆ และมีรายละเอียดมากน๎อยขึ้นกับขนาดขององค์การ และความคลํองตัวในการบริหาร แตํทั้งนี้            
มีจุดมุํงหมายเดียวกันคือ ต๎องมีประสิทธิภาพสูงสุด แตํถึงอยํางไรการบริหารสถานศึกษาต๎องมีงานหลักๆ    
4 ด๎าน ประกอบด๎วย 
  1. การบริหารงานวิชาการ 
  2. การบริหารงานบุคลากร 
  3. การบริหารงบประมาณ 
  4. และการบริหารงานทั่วไป 
 มีรายละเอียดในแตํละงานดังตํอไปนี้ 
  2.1 การบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  กระบวนการด าเนินงาน ปรับปรุง พัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอน ที่มีความรํวมมือของบุคลากรในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่กํอให๎เกิดการเรียนรู๎
และการศึกษาของผู๎เรียน โดยมีการประสานงานของทุกคนในโรงเรียนรํวมกัน บุคคลที่มีสํวนเกี่ยวข๎องใน
การสํงเสริมงานวิชาการของโรงเรียนคือ ผู๎บริหารโรงเรียนและครูผู๎สอน สํวนในการบริหารโรงเรียนนั้น
ผู๎บริหารจะต๎องใช๎เวลาสํวนใหญํในการบริหารงานด๎านวิชาการ เพ่ือมุํงเน๎นให๎ ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีความรู๎ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และภาวะสุขภาพ ตามจุดหมายของหลักสูตรอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
                                                           

130
 จันทรานี  สงวนนาม ,  ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 2. 

(กรุงเทพฯ : บุ๏คพลอยท์. 2551)  140 
131

 Campbell and others, (1983) ,116. 
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ขอบขํายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานด๎านตํางๆ ดังตํอไปนี้ 
1. การจัดการหลักสูตร และแผนการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย การวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร 

การจัดท าแผนการเรียนรู๎ การวางแผนการด าเนินงานวิชาการ 
2. การจัดการเรียนการสอน ประกอบด๎วย การจัดตารางสอนการก าหนดผู๎สอน การ

ด าเนินการสอน การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 
3. การจัดสื่อและวัสดุเพ่ือการเรียนการสอน ประกอบด๎วย การจัดด าเนินการเกี่ยวกับ วัสดุ 

อุปกรณ์ สื่อ ห๎องสมุด นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
4. การนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด๎วย การติดตามการด าเนินการสอน การ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครู การประชุมทางวิชาการ 
5. การวัดปละประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด๎วย การวัดและประเมินผลการเรียน

ของนักเรียน การประเมินผลการสอนของครู การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
 2.2 การบริหารงานบุคลากร 
 การบริหารงานบุคลากร หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาบุคคลที่เหมาะสม เพ่ือให๎ได๎คน
มารํวมท างาน การใช๎บุคลากรให๎เหมาะสมกับงานที่จะมอบหมาย การบ ารุงรักษา และพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ตลอดจนการประเมินผลงานของบุคลากร เพ่ือสํงเสริมให๎มีต าแหนํงที่สูงขึ้น 
การเปลี่ยนต าแหนํงหน๎าที่ให๎เหมาะสม หรือ การให๎พ๎นจากหน๎าที่ตามวาระ 
 ขอบขํายการบริหารงานบุคลากร หมายถึง หารด าเนินงานด๎านตํางๆดังตํอไปนี้ 

1.  การวางแผนอัตราบุคลากร ประกอบด๎วย การประเมินความต๎องการบุคลากรของ
หนํวยงาน การจัดท าและน าเสนอแผนอัตราบุคลากร การเกลี่ยอัตราบุคลากร และการพัฒนาระบบข๎อมูล
บุคลากร 

2. การสรรหาและบรรจุแตํงตั้ง ประกอบด๎วย การเสนอความต๎องการบุคลากร การ
ด าเนินการเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบุคลากร การมอบหมายภาภาระหน๎าที่ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณ การ
ทดลองปฏิบัติน๎าที่ การติดตามและการรายงานผล การประเมินผล การทดลองปฏิบัติหน๎าทาการแตํงตั้ง
และจัดบุคลากรเข๎าปฏิบัติงาน การจัดท าทะเบียนประวัติและใบประกอบอาชีพ 

3. การบ ารุงรักษาบุคลากร ประกอบด๎วย การจํายเงินเดือนและคําตอบแทน การจัด
สวัสดิการในรูปแบบตํางๆ เชํน การลา การพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนขั้น การสํงเสริมและยก
ยํองเชิดชูเกียรติ เชํน การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4. การพัฒนาบุคลกากร ประกอบด๎วย การวิเคราะห์ และ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
การด าเนินการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตํางๆ เชํน การลาศึกษาตํอ การก ากับติดตามและนิเทศเพ่ือพัฒนา
บุคลากร 
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5. การประเมินบุคลากร ประกอบด๎วย การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางวิชาชีพ การด าเนินงานทางวินัยและการลงโทษ เชํน การให๎ไปชํวยราชการ การย๎าย การพักราชการ
และการให๎ออก 

2.3 การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับรายรับและรายจําย เพ่ือมาใช๎ในการ

ด าเนินงาน โดยมีการควบคุมการด าเนินงานทางการเงินตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ซึ่งประกอบด๎วยตัวเลขแสดงรายรับวํามาจากทางใด และรายจํายที่จะต๎องจํายตามแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม และคําใช๎จํายทรัพยากรที่จ าเป็น 

ขอบขํายของการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานตํางๆ ดังนี้ 
1. การจัดตั้งงบประมาณ ประกอบด๎วย การจัดท าระบบข๎อมูลสารสรเทศและดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ การวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ จัดท าแผนงบประมาณให๎เชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จ การ
วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ และการจัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณ 

2. การบริหารงานงบประมาณ ประกอบด๎วย การขออนุมัติแผนการใช๎ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหารการเงิน ได๎แกํ การเบิก การรับ การเก็บ การจําย และการน าสํงเงิน การบริหารการ
บัญชี ได๎แกํ การท าบัญชี การท าทะเบียนการเงิน การรายงาน การติดตามตรวจสอบการใช๎จํายเงิน และ 
การรายงานผลการใช๎งบประมาณ 

3. การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบด๎วย การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ การ
จัดซื้อจัดจ๎าง การเปลี่ยนแปลงแก๎ไขรายการ การสั่งซื้อ สั่งจําย การตรวจรับ การเบิกจํายวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
อุปกรณ์การศึกษา การจัดท าทะเบียนควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

4. การระดมทรัพยากรและการจัดการสินทรัพย์ ประกอบด๎วย การระดมทรัพยากรจาก
องค์กรและสถาบันตํางๆ การด าเนินการด๎านกองทุนตํางๆ เชํน ทุนการศึกษา กองทุนกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา 
กองทุนสวัสดิการ การจัดหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ 

5. การตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณ ประกอบด๎วย การ
ก าหนดแผนการตรวจสอบคําใช๎จําย การตรวจสอบวิเคราะห์แระเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของ
การควบคมุภายใน การตรวจสอบระบบ การดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน การวิเคราะห์และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัดและคุ๎มคําในการทรัพยากรของ
หนํวยงาน 
 2.4 การบริหารงานทั่วไป 
 การบริหารงานทั่วไป หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ที่ชํวย
ประสาน สํงเสริมและสนับสนุนให๎บริการงานอ่ืนๆบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
โดยมีบทบาทหลักในการประสาน สํงเสริม สนับสนุน การอ านวยการ และความสะดวกตํางๆในการ
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ให๎บริการศึกษาทุกรูปแบบ มุํงพัฒนาสถานศึกษาให๎ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยํางเหมาะสม ตลอดจน
การจัดและให๎บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หนํวยงาน และสถานบันสังคมอ่ืน เพ่ือให๎การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ขอบขํายของการบริหารงานทั่วไป มายถึง การด าเนินงานด๎านตํางๆดังนี้ 

1. งานธุรการและสารบรรณ ประกอบด๎วย การจัดท าหนังสือ และเอกสารอ่ืนๆ การสํงและ
รับเอกสาร การเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสาร การจัดท าระเบียบข๎อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง 

2. งานทะเบียนสถิติและรายงาน ประกอบด๎วย การจัดท าระเบียนนักเรียน ครู บุคลากร ทาง
การศึกษา และลูกจ๎าง จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตํอหนํวยงาน และสาธารณชน การเก็บรักษาข๎อมูล
ตํางๆและการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

3. งานกิกรรมนักเรียนและบริการตํางๆประกอบด๎วย การควบคุมดูแลความประพฤติ การ
แนะแนวและให๎ค าปรึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการด๎านอาหาร สุขภาพ การน านักเรียนไป
ทัศนศึกษา การจัดหาทันการศึกษา การจัดพาหนะระบบสํง การประสานงานกับผู๎ปกครอง และพัฒนา
เครือขํายทางการศึกษา การบริการด๎านกีฬา การเกณฑ์เด็กเข๎าเรียน และการรับนักเรียน การจัดบริการน้ า
ดื่ม น้ าใช๎ การจัดบริการโสตทัศนูปกรณ์ การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และการจัดโครงการตํางๆ 

4. งานความสัมพันธ์ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ประกอบด๎วย การรํวมมือและสํงเสริม
กิจกรรมของชุมชนในรูปแบบตํางๆ การประชาสัมพันธ์ การจัดท าและให๎บริการข๎อมูลสารสนเทศ         
การให๎บริการด๎านอาคารสถานที่ การสํงเสริมและสนับสนุนของสมาคมผู๎ปกครองและครู สมาคมศิษย์เกํา
หรือมูลนิธิ การรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลชุมชน การระดมความรํวมมือในชุมชน การจัดประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียน การส ารวจความต๎องการและให๎บริการการศึกษาแกํประชาชน การเสนอแตํงตั้ง และจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

5. งานอาคารสถานที่ ประกอบด๎วย การวางผังบริเวณสถานศึกษา การก าหนดแผนการใช๎
อาคารสถานที่ การควบคุมการกํอสร๎างและการปรับปรุง การก าหนดมาตรการปูองกันการรักษาความ
ปลอดภัยตํางๆ การจัดท าทะเบียนประวัติการใช๎ และการซํอมแซม การก าหนดการใช๎งานให๎เหมาะสมกับ
รูปแบบอาคารและอาคารประกอบ การจัดการดูแลและท าความสะอาดห๎องเรียน อาคารเรียน และบริเวณ
สถานศึกษา 

6. การวางแผน อ านวยการ และประสานงาน ประกอบด๎วย การวางแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน การจัดระบบและพัฒนาโรงเรียน  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การจัดระบบควบคุมภายในหนํวยงาน การประสานราชการตํางๆ การ
จัดประชุมครู และการด าเนินงาน ด๎านเลขานุการตํางๆ การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติงาน 
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การบริหารงานสถานศึกษา 

พระราชบัญญัติ การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓132  หมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา  สํวนที่ ๑ การบริหารและการจัด
การศึกษาของรัฐ มาตรา ๓๙  ให๎กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด๎านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจดังกลําว ให๎
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวง133  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แหํงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว๎ ดังตํอไปนี้ 

ข๎อ ๑ ให๎ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา
ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ในด๎านวิชาการ ด๎านงบประมาณด๎านการ
บริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน๎าที่ของตน แล๎วแตํกรณี ในเรื่องดังตํอไปนี้ 

(๑) ด้านวิชาการ 
(ก) การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให๎ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท๎องถิ่น 
(ข) การวางแผนงานด๎านวิชากา 
(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
(ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
(ฉ) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
(ช) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
(ซ) การพัฒนาและสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎ 
(ฌ) การนิเทศการศึกษา 
(ญ) การแนะแนว 

                                                           
132 พระราชบัญญัติ การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ

ที ่3) พ.ศ. 2553 , 11. 
133 กระทรวงศึกษาธิการ , กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2540. , 29. 
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(ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
(ฏ) การสํงเสริมชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งทางวิชาการ 
(ฐ) การประสานความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
(ฑ) การสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์กร หนํวยงานสถาน

ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
(ฒ) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด๎านวิชาการของสถานศึกษา 
(ณ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช๎ในสถานศึกษา 
(ด) การพัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

(๒)  ด้านงบประมาณ 
(ก) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอตํอปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล๎วแตํกรณี 
(ข) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช๎จํายเงิน ตามที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
(ค) การอนุมัติการใช๎จํายงบประมาณที่ได๎รับจัดสรร 
(ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
(จ) การรายงานผลการเบิกจํายงบประมาณ 
(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช๎งบประมาณ 
(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช๎ผลผลิตจากงบประมาณ 
(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
(ฌ) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได๎รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ฎ) การวางแผนพัสดุ 
(ฏ) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งกํอสร๎างที่ใช๎เงิน

งบประมาณเพ่ือเสนอตํอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แล๎วแตํกรณี 

(ฐ) การพัฒนาระบบข๎อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
(ฑ) การจัดหาพัสดุ 
(ฒ) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหนํายพัสดุ 
(ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
(ด) การเบิกเงินจากคลัง 
(ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจํายเงิน 
(ถ) การน าเงินสํงคลัง 
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(ท) การจัดท าบัญชีการเงิน 
(ธ) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
(น) การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

(๓)  ด้านการบริหารงานบุคคล 
(ก) การวางแผนอัตราก าลัง 
(ข) การจัดสรรอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ค) การสรรหาและบรรจุแตํงตั้ง 
(ง) การเปลี่ยนต าแหนํงให๎สูงขึ้น การย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(ฉ) การลาทุกประเภท 
(ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(ซ) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งให๎ออกจากราชการไว๎กํอน 
(ญ) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
(ฎ) การอุทธรณ์และการร๎องทุกข์ 
(ฏ) การออกจากราชการ 
(ฐ) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
(ฑ) การจัดท า บัญชีรายชื่อและให๎ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
(ฒ) การสํงเสริมการประเมินวิทยฐานะข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ณ) การสํงเสริมและยกยํองเชิดชูเกียรติ 
(ด) การสํงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(ต) การสํงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ถ) การริเริ่มสํงเสริมการขอรับใบอนุญาต 
(ท) การพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคล ให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการนั้น 
(๔)  ด้านการบริหารทั่วไป 

(ก) การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 
(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือขํายการศึกษา 
(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
(ง) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
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(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(ซ) การด าเนินงานธุรการ 
(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม 
(ญ) การจัดท าส ามะโนผู๎เรียน 
(ฎ) การรับนักเรียน 
(ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
(ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ฒ) การทัศนศึกษา 
(ณ) งานกิจการนักเรียน 
(ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
(ต) การสํงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหนํวยงาน

และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
(ถ) งานประสานราชการกับสํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่น 
(ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหนํวยงาน 
(น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

ข๎อ ๒ การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามข๎อ ๑ ให๎ค านึงถึงหลักการ
ดังตํอไปนี้ 

(๑) ความพร๎อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน๎าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบด าเนินการตามขีดความสามารถได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

(๒) ความสอดคล๎องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องที
จะกระจายอ านาจ 

(๓) ความเป็นเอกภาพด๎านมาตรฐานและนโยบายด๎านการศึกษา 
(๔) ความเป็นอิสระและความคลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
(๕) มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน และผู๎มีสํวนได๎เสียในพ้ืนที่ 
(๖) มุํงให๎เกิดผลส าเร็จแกํสถานศึกษา โดยเน๎นการกระจายอ านาจให๎แกํสถานศึกษาให๎มากที่สุด 

เพ่ือให๎สถานศึกษานั้นมีความเข๎มแข็งและความคลํองตัว 
(๗) เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให๎แกํสถานศึกษา 
(๘) เพ่ือให๎ผู๎มีหน๎าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู๎ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง 
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ข๎อ ๓ การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดในข๎อ ๑ เรื่องใดจะ
ก าหนดให๎คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาเป็นผู๎รับมอบ
การกระจายอ านาจ ให๎เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน แล๎วแตํกรณี ประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในประกาศดังกลําวอาจก าหนดให๎ในระยะแรกมีการกระจาย
อ านาจเฉพาะบางเรื่อง หรือก าหนดการกระจายอ านาจให๎เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาแตกตํางกัน
ตามลักษณะหรือความพร๎อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน๎าที่รวมทั้งอาจก าหนดเงื่อนไขที่ต๎องปฏิบัติ
ในการด าเนินการตามที่ได๎รับมอบการกระจายอ านาจได๎แตํจะต๎องปรับปรุงการกระจายอ านาจนั้นให๎เพ่ิม
มากขึ้นตามชํวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให๎เป็นไปตามหลักการในข๎อ ๒ ส าหรับการกระจายอ านาจให๎แกํ
สถานศกึษา อาจก าหนดให๎การด าเนินการในเรื่องใดต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ด๎วยก็ได๎เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปโดยถูกต๎อง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล๎วแตํกรณี อาจประกาศก าหนดขอบเขตวิธีการปฏิบัติงานตามที่มีการ
กระจายอ านาจ เพ่ือให๎คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่
ได๎รับมอบการกระจายอ านาจปฏิบัติได ๎

ข๎อ ๔ ให๎ส านักงานปลัดกระทรวง หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล๎วแตํกรณี 
มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม และก ากับดูแลการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ดังตํอไปนี้ 

(๑) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการปฏิบัติงานตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎รับการกระจายอ านาจอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) จัดให๎มีระบบการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการกระจายอ านาจ ให๎
เป็นไปตามกฎหมาย 

(๓) ให๎ข๎อเสนอแนะหรือแนะน าการใช๎อ านาจ ตลอดจนมีอ านาจยับยั้งและแก๎ไขการใช๎อ านาจของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให๎เป็นไปตามกฎหมาย 

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาระบบการกระจายอ านาจการบริหารอยํางตํอเนื่อง 
(๕) รายงานผลการด าเนินการกระจายอ านาจและเสนอแนะปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ

พัฒนาตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการทราบอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งให๎ผู๎อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ก ากับดูแล และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ได๎รับ
มอบการกระจายอ านาจ ให๎เป็นไปตามแนวทางที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

ข๎อ ๕ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เห็นสมควร หรือได๎รับการร๎องขอจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษาปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจประกาศก าหนดให๎รวมกลุํมสถานศึกษา
หลายแหํงทั้งในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันหรือตํางเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นระบบเครือขํายสํงเสริม 
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ประสิทธิภาพการศึกษา เพ่ือด าเนินการหรือชํวยเหลือกันในการปฏิบัติหน๎าที่ในเรื่องที่ได๎รับการ
กระจายอ านาจ โดยค านึงถึงความพร๎อมของแตํละสถานศึกษาด๎วยข๎อ ๖ การกระจายอ านาจการบริหาร 

และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการนั้น 
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 

ประวัติ  ความเป็นมาและรูปแบบการบริหารกรุงเทมหานคร 

 
 

 
     

 

แผนภูมภิาพที่ 31  ตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครมีวิวัฒนาการมาควบคูํกับรูปแบบการปกครองของประเทศ 
หรือกลําวอีกนัยหนึ่ง รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการมาพร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจสังคม และการเมืองการปกครองของประเทศและเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญและเป็นเมืองขนาด
ใหญํ ที่มีอัตราความเจริญเติบโตขยายตัวอยํางรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน 
รัฐบาลทุกรัฐบาลทั้งกํอนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพยายามปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การบริหารกรุงเทพมหานคร ให๎เหมาะสมและสามารถสนองตอบความต๎องการของประชาชนได๎อยํางทั่วถึง 
รวมทั้งสามารถแก๎ปัญหาตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมาตลอดระยะเวลากวํา 62 ปี 

    กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ 1,568,.737 ตารางกิโลเมตร แบํงเขตการปกครองออกเป็น 50 เขต
จัดเป็น 6 กลุํม เพื่อการบริหารและการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับสภาพทางกายภาพ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
และสังคมในแตํละกลุํม  

กลุ่มรัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด๎วยเขตบางซื่อ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน พระนคร ปูองปราบ
ศัตรูพําย สัมพันธวงศ์ บางรัก  

กลุ่มบูรพา ประกอบด๎วย เขตดอนเมืองหลักสี่ วายไหม บางเขต จัตุจักร ลาดพร๎าว บึงกุํม บางกะปิ 
วังทองหลาง  

กลุ่มศรีนครินทร์ ได๎แกํเขต สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก ลาดกนะบัง ประเวศ สวน
หลวง คันนายาว  

กลุ่มเจ้าพระยา ประกอบด๎วยเขตดินแดง ห๎วยขวาง วัฒนา คลองเตย บางนา พระโขนง สาธร บาง
คอแหลม ยานนาวา  

กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด๎วยเขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎร์บูรณะ ทุํงครุ ธนบุรี 
คลองสาน บางแค และ  
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กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด๎วย เขตบางพลัด ตลิ่งชัน บางกอกน๎อย บางกอกใหญํ ภาษีเจริญ 
หนองแขม และเขตทวีวัฒนา 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิภาพที่ 32  แผนที่ตั้งของส านักงานเขตทั้ง 50 ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 

ปัจจุบันคาดวํา มีประชากรอาศัยอยูํในกรุงเทพมหานครประมาณ 10 ล๎านคน ใน 1,500,000 
หลังคาเรือน โดยเป็นประชากรที่มีชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน จ านวน 5,604,772 คน และที่เหลือเข๎ามาอาศัย
อยูํชั่วคราวเพ่ือรับจ๎างใช๎แรงงาน เพ่ือการศึกษา การประกอบอาชีพ และการค๎า เป็นต๎น โดยไมํแจ๎งย๎าย
ทะเบียนบ๎าน จ านวนประชากรที่มีอยูํมนทะเบียนบ๎าน มากกวําเมื่อครั้งสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมือง
หลวง ในปี พ.ศ. 2525 ถึงกวํา 30 เทํา ซึ่งในขณะนั้นคาดวํามีประชากรประมาณ 185,000 คน นอกจากนี้
ยังมีนักทํองเที่ยวตํางประเทศที่เดินทางเข๎ามายังกรุงเทพมหานครตลอดทั้งปี ประมาณ ปีละ 6,166,496 คน 

    การที่กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแหํงเดียวชองประเทศที่มากด๎วยผู๎คนซึ่งหลั่งไหล มาจากทั่ว
ประเทศ และมากด๎วยปัญหาสังคมนานัปการรวมทั้งการเจริญเติบโตแบบตํอเนื่องอยํางไมํมีทิศทางในอัตรา
สูง เชํนที่เป็นอยูํในปัจจุบัน นับเป็นภาระอันหนักยิ่งในการบริหารจัดการเพ่ืออ านวยความสะดวกด๎าน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดจนสิ่งจ าเป็นตํอการด ารงชีพ ให๎สามารถสนองความต๎องการและ
ความคาดหวังของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร กลําวคือ หนํวยงานที่มีหน๎าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ 
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จะต๎องมีรูปแบบโครงสร๎างการบริหารที่มีอ านาจหน๎าที่อันเหมาะสม พร๎อมทั้งมีระบบการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงสามารถอ านวยประโยชน์แกํประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได๎อยํางแท๎จริงและทั่วถึง 

วิวัฒนาการของกรุงเทพมหานคร 

ก าเนิดสุขาภิบาล : ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย 

    กรุงเทพมหานครแตํเดิมเป็นสังคมเมืองกึ่งเกษตรกรรม มีขนาดไมํใหญํนักและผู๎คนที่อาศัยอยูํรอบ
ข๎างกรุงเทพมหานครเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีวิถีชีวิตแบบชนบท เรียบงําย ตํอมากรุงเทพมหานครได๎
เปลี่ยนสภาพจากสังคมเมืองกึ่งเกษตรกรรมเป็นสังคมเมืองและนครขนาดใหญํ ซึ่งเป็นปัจจัยน าไปสูํการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารและการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครให๎สอดคล๎อง กับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองการปกครองในชํวงนั้นๆ โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุขาภิบาลซึ่งเป็นการปกครองท๎ องถิ่น
รูปแบบหนึ่งคล๎ายเทศบาลขึ้นในมณฑลกรุงเทพ เป็นครั้งแรกของประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2440 มีหน๎าที่ส าคัญ 4 
ประการ คือ การท าลายขยะมูลฝอย การท าส๎วม การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร๎างและการขนย๎ายสิ่ง
โสโครกและสิ่งกํอความร าคาญให๎แกํมหาชน แตํประชาชนยังไมํมีสิทธิในการปกครองตนเอง ตามหลักการ
ปกครองท๎องถิ่นนับเป็นปฐมบทของการปกครองท๎องถิ่นของประเทศไทย ทั้งนี้ เพ่ือลดภาระของรัฐบาลและ
เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการปกครองตนเอง เพ่ือจะได๎สนองตอบตํอความต๎องการ
ของชุมชนได๎อยํางรวดเร็วและตรงตามความต๎องการของชุมชนมากที่สุด 

ก าเนิดจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี : รูปแบบใหม่ของการจัดระเบียบบริหารราชการ 

    ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได๎มีการยกเลิกการจัดระเบียบบริหารราชการ
แผํนดินแบบมณฑลมาเป็นจังหวัด ตาม พ.ร.บ.จักระเบียบราชการบริหารแหํงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 
2476 ซึ่งจัดระเบียบบริหารราชการสํวนภูมิภาคเป็นจังหวัดแลอ าเภอโดยยังคงมีสุขาภิบาลอยูํ จังหวัดพระ
นครและจังหวัดธนบุรีจึงถือก าเนินขึ้นโดยบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ดังกลําว และมีฐานะเป็นจังหวัดสืบมา
จนกระท่ังมีการประกาศใช๎ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 

ก าเนิดเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี : ถนนสู่การปกครองตนเองของประชาชน 

    หลังจากยกเลิกมณฑลและเปลี่ยนเป็นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีแล๎ว ตํอมาได๎มีการ
ประกาศใช๎ พ.ร.บ. จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 เป็นรูปแบบการปกครองท๎องถิ่นที่ประชาชนมีสิทธิใน
การปกครองตนเองตามหลักการปกครองท๎องถิ่น และมีผลกระทบตํอจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี 
กลําวคือ มาตรา 48 แหํง พ.ร.บ. ดังกลําว บัญญัติไว๎วํา ท๎องถิ่นซึ่งอาจยกฐานะเป็นเทศบาลนครได๎ตองมี
ราษฎรตั้งแตํ 30,000 คนข้ึนไปและอยูํกันอยํางหนาแนํน คิดเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 1,000 คนตํอตารางกิโลเมตร 
อาศัยบทบัญญัติข๎างต๎น จึงได๎มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพ ฯ พ.ศ. 2479 
พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรี พ.ศ.2479 และมีการจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพฯและเทศบาล
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นครธนบุรีขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2480 เทศบาลนครกรุงเทพฯและเทศบาลนครธนบุรี มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
เฉพาะพ้ืนที่ที่มีความเจริญสูงสุด พ้ืนที่สํวนที่เหลืออยูํในความรับผิดชอบของอ าเภอ จังหวัด ซึ่งเป็นการ
บริหารราชการสํวนภูมิภาคและสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารสํวนจังหวัด ซึ่งเป็นการบริหารราชการสํวน
ท๎องถิ่น 

ก าเนิดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี : รูปแบบการปกครองท้องถิ่นนครหลวง 

    การบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นในเขตนครหลวงได๎รับการปรับเปลี่ยนครั้งส าคัญเมื่อ ประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ 24 และ 25 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2514 ให๎รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเป็นนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี รวมองค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครกับองค์การบริหารจังหวัดธนบุรีเป็นเทศบาลนคร
หลวง ให๎ผู๎วําราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี มาจากการแตํงตั้ง และด ารงต าแหนํงนายกเทศมนตรี
เทศบาลนครหลวงอีกต าแหนํงหนึ่ง ก าเนิดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองท๎องถิ่นนคร
หลวงถือเป็นเค๎าโครงหรือท่ีมา ของกรุงเทพมหานคร ในระยะตํอมา 

ก าเนิดกรุงเทพมหานคร : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ 

    การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเทศบาลนครหลวงด าเนินมาได๎ 1 ปีก็สิ้นสุดลง เมื่อได๎มี
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 จัดรูปแบบการปกครองใหมํโดยรวมกิจการของ
นครหลวงกรุงเทพธนบุรีองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงและสุขาภิบาลในเขต
นครหลวงซึ่งประกอบด๎วย สุขาภิบาลมีนบุรี สุขาภิบาลหนองจอก สุขาภิบาลบางแค สุขาภิบาลลาดกระบัง 
สุขาภิบาลราษฎร์บูรณะ สุขาภิบาลบางกะปิ สุขาภิบาลหนองแขม และสุขาภิบาลอนุสาวรีย์ เข๎าเป็นองค์กร
เดียวกันเรียกวํา “กรุงเทพมหานคร” และจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหมํ เป็นลักษณะผสม
ระหวํางราชการบริหารสํวนกลาง สํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่นเข๎าด๎วยกัน มีฐานะเป็นจังหวัด โดยมีผู๎วํา
ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นข๎าราชการการเมือง ซึ่งแตํงตั้งโดยรัฐบาลขึ้นตรงตํอรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นการสิ้นสุดของยุคการปกครองท๎องถิ่นนครหลวงในระบบที่เรียกวํา” เทศบาล” 
ตั้งแตํนั้นมา 

    กรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกลําวเป็นการจัดรูปการบริหาร และการปกครองที่
มีสํวนราชการพิเศษ แตกตํางจากจังหวัดอ่ืนๆของประเทศ กลําวคือ ก าหนดรูปแบบการบริหารเป็น 1 
ลักษณะ คือ ในสํวนของกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นการบริหารสํวนกลาง สํวนอ าเภอตํางๆที่มีอยูํใน
กรุงเทพมหานคร เป็นการบริหารราชการสํวนภูมิภาค และการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น เพราะมีสภาเป็น
ของตนเอง โดยมีเจตนารมดังนี้ 

    "ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 และ 25 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2514 จัดตั้งนครหลวง
กรุงเทพธนบุรีและเทศบาลนครหลวงขึ้น บริหารราชได๎ด าเนินไปอยํางประหยัด มีประสิทธิภาพ บังเกิด
ความเจริญแกํนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และให๎สอดคล๎องกับนโยบายของการบริหารราชการสํวนกลางยิ่งขึ้น 
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ซึ่งปรากฏวําบังเกิดผลดีขึ้นมาเป็นล าดับ แตํโดยที่นครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นมหานคร มีประชากรอยูํอยําง
หนาแนํนและเป็นศูนย์รวมของกิจการตํางๆ มีความจ าเป็นที่จะต๎องจัดรูปการปกครองและการบริหารให๎มี
ลักษณะพิเศษ เพ่ือให๎การพัฒนานครหลวงกรุงเทพธนบุรีมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงระเบียบบริหาร
ราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่น และแบํงขอบเขตท๎องที่การปกครองให๎เจ๎าหน๎าที่สามารถ
ท างานแก๎ไขปัญหาตํางๆซึ่งเกิดขึ้น สามารถบริหารอ านวยความสะดวกและเข๎าถึงประชาชนในเขตนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรีได๎โดยแท๎จริงและรวดเร็ว 

    ตํอมาได๎มีการยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 และประกาศให๎ใช๎พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ก าหนดให๎กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็น
ราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น และให๎แบํงพ้ืนที่การปกครองกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวง มีผู๎วํา
ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหัวหน๎าฝุายบริหาร และสภากรุงเทพมหานคร ท าหน๎าที่ฝุายนิติบัญญัติมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

กรุงเทพมหานครปัจจุบัน : ในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ได๎ก าหนดโครงสร๎างการ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ให๎มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น เป็นองค์การ
บริหารราชการที่ประกอบด๎วย 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน๎าฝุายบริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง มี
สถานะเป็นข๎าราชการการเมือง มีวาระการด ารงต าแหนํงคราวละ 4 ปีโดยผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร มี
อ านาจแตํงตั้งถอดถอนรองผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร และบุคคลที่มาท าหน๎าที่ทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานคร ได๎ เสนอรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครได๎ เป็น
ผู๎บังคับบัญชาสูงสุดของข๎าราชการและลูกจ๎างของกรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็น
ข๎าราชการประจ าสูงสุดของกรุงเทพมหานครรับผิดชอบควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของเขตตํางๆ โดยมี
ผู๎อ านวยการเขตเป็นผู๎รับผิดชอบการปฏิบัติงานของเขตภายในขอบเขตพ้ืนที่ของเขต ซึ่งปัจจุบันแบํง
ออกเป็น 50 เขต ดังกลําวมาแล๎วข๎างต๎น สํวนอ านาจหน๎าที่การบริหารราชการของผู๎วําราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และ
แก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดอ านาจหน๎าที่ของกรุงเทพมหานคร และอ านาจหน๎าที่ให๎ผู๎วําราชการ
กรุงเทพมหานคร ต๎องปฏิบัติอีกเป็นจ านวนมาก 

สภากรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง มีวาระการด ารงต าแหนํงคราวละ 
4 ปี ไมํสามารถปลดผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร  มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอ านาจหน๎าที่พิจารณาให๎ความเห็นชอบในการออกข๎อบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร และเรื่องตํางๆที่เป็นกิจการของกรุงเทพมหานคร เชํน การกํอตั้งบริษัท หรือถือหุ๎นใน
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บริษัท การให๎ เอกชนเข๎าท ากิจการใดๆ การไปท ากิจการใดๆ ของกรุงเทพมหานคร นอกพ้ื นที่
กรุงเทพมหานคร ให๎ความเห็นชอบข๎อก าหนด ตั้งคณะกรรมการสามัญชุดตํางๆ ตราข๎อบังคับของสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร และข๎อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและมีมติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยให๎
ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร พ๎นจากต าแหนํง 

    ในระดับเขต มีสภาเขตมาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีอ านาจหน๎าที่ให๎ค าปรึกษาตามที่
ผู๎อ านวยการเขตร๎องขอ ตั้งคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับงานของสภาเขต ให๎ข๎อคิดข๎อสังเกตแผนพัฒนาเขต
ติดตามดูแลการด าเนินงานของส านักงานเขต ให๎ค าแนะน าแกํผู๎อ านวยการเขตในการให๎บริการแกํประชาชน 
และหน๎าที่อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือท่ีสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 

    รูปแบบการบริหารราชการกรุงเทพมหานครปัจจุบัน ซึ่งก าหนดให๎ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร
และสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง มีวาระด ารงต าแหนํงคราวละ 4 ปี โดย
ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครไมํสามารถสั่งยุบสภากรุงเทพมหานครได๎ และสภากรุงเทพมหานครไมํสามารถ
สั่งปลดผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครได๎ ซึ่งเป็นการถํวงดุลอ านาจระหวํางกันและกัน มีลักษณะคล๎าย
รูปแบบการปกครองประเทศตามระบบประธานาธิบดี ระดับเขต มีสภาเขตเขตซึ่งมีลักษณะบางสํวน
คล๎ายคลึงกับสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ซึ่งก าหนดให๎สภาจังหวัดเป็นที่ปรึกษาของกรมการจังหวัด ตํอมา
พัฒนาไปเป็นองค์การบริหารสํวนจังหวัด 

รปูแบบการบริหารราชการกรุงเทพมหานครปัจจุบันในภาพรวม กลําวได๎วําเหมาะสมกับชํวงเวลาที่
ผํานมา หรือมีประสิทธิผลมากกวําทุกรูปแบบที่น ามาใช๎ในการบริหารกรุงเทพมหานคร แตํในอนาคตอาจจะ
ต๎องมีการปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสม เพ่ือให๎องคาพยพขององค์การสามารถปรับตัวสนองตอบสภาพแวดล๎อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามพลวัตรของกระแสโลกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
เนื่องจากสาเหตุส าคัญหลายประการ 

ประการแรก กรุงเทพมหานครเกิดจากการรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข๎าด๎วยกันเป็น
เมืองใหญํ มีพ้ืนที่และประชาชนมากเกินกวําที่จะให๎เป็นท๎องถิ่นเดียว และการที่กฎหมายก าหนดให๎มีการ
เลือกตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร ท าหน๎าที่เป็นผู๎บริหารระดับมหานคร สํวนผู๎บริหารระดับท๎องถิ่นหรือ
เขตตํางๆ กฎหมายไมํได๎ก าหนดให๎มีการเลือกตั้งท าให๎กรุงเทพมหานครมีภาระหน๎าที่รับผิดชอบครอบคลุม 
ไปทุกเขตพ้ืนที่ทั้งหมด ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในประเทศที่เจริญแล๎ว เชํน อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุุน มีการ
จัดการบริหารท๎องถิ่นในเมืองหลวงด๎วยวิธีการแบํงพ้ืนที่ในเมืองหลวงออกเป็นท๎องถิ่ นขนาดยํอยหลาย
ท๎องถิ่น เพ่ือให๎แตํละท๎องถิ่นสามารถดูแลรับผิดชอบท๎องถิ่นของตนได๎อยํางทั่วถึง ทั้งเพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น
มีโอกาสใกล๎ชิดกับประชาชน สามารถรับรู๎ปัญหาและความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นได๎ เพ่ือที่จะได๎
น าปัญหาความต๎องการเหลํานี้ไปด าเนินการสนองตอบตํอความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น ได๎อยํางดี 
และท่ัวถึง 
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ประการที่สอง รูปแบบโครงสร๎างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่ใช๎อยูํปัจจุบันมีลักษณะไมํ
เหมาะสมกับสภาพของ กรุงเทพมหานคร ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะเป็นรูปแบบโครงสร๎างที่ก าหนดให๎บุคคล
คนเดียวได๎รับเลือกตั้งเข๎ามามีอ านาจหน๎าที่รับผิดชอบ ในการบังคับบัญชา และปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานครทั้งหมด รวมทั้งมีหน๎าที่ที่จะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายก าหนดอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็น
เรื่องที่ท าได๎ยากที่บุคคลเพียงคนเดียวจ าท าได๎ดีและทั่วถึง แม๎ในทางปฏิบัติจะมีการแบํงเขตพ้ืน
กรุงเทพมหานครออกเป็นเขตตํางๆ จ านวน 50 เขตก็ตาม แตํเขตตํางๆ ก็เป็นเพียงสํวนราชการประจ าที่
ต๎องปฏิบัติตามนโยบายและการสั่งการของผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร ถ๎ากรุงเทพมหานครไมํสั่งการไป
หรือมอบหมายให๎ปฏิบัติในเรื่องใดเขตก็ไมํอาจด าเนินการได๎ 

ประการที่สาม อ านาจหน๎าที่ของกรุงเทพมหานครบางประการไมํเหมาะสมกับสถานะ ของ
กรุงเทพมหานครที่เป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น เนื่องจากอ านาจหน๎าที่บางอยํางซ้ าซ๎อนกับหนํวยงานอ่ืน 
เชํน การสาธารณูปโภคบางอยํางและหรือการรักษาความสงบเรียบร๎อยไมํอาจท าได๎เพราะไมํมีก าลัง
เจ๎าหน๎าที่ต ารวจ บางอยํางท าได๎แตํไมํได๎ผล เชํน การควบคุมอาคาร และการขนสํง เป็นต๎น ดังจะเห็นได๎
จากอ านาจหน๎าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่บัญญัติไว๎ในมาตรา 89 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 และปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นแม๎จะ
เป็นหน๎าที่ของกรุงเทพมหานครจะต๎องแก๎ไขโดยตรง แตํก็เป็นปัญหาใหญํเกินกวํากรุงเทพมหานครจะแก๎ไข
ได๎ เชํน ปัญหาน้ าทํวม ปัญหาจราจร และการหลั่งไหลเข๎ามาอาศัยอยูํของคนจากท่ัวประเทศ เป็นต๎น 

ประการสุดท้าย เขตไมํมีอิสระในการบริหารงานอยํางเพียงพอ เขตซึ่งเป็นสํวนราชการประจ ามี
หน๎าที่ปฏิบัติราชการแทนกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่ของเขต ไมํมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย การบริหาร 
การสั่ งการได๎ เอง จะท าได๎ก็ เ พียงเทําที่กรุ ง เทพมหานคร ผู๎ วํ าราชการกรุง เทพมหานคร ปลัด
กรุงเทพมหานครจะมอบให๎ หรือตามที่กฎหมายก าหนดให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎อ านวยการเขต ดังนั้นงาน
บางอยํางที่เขตควรจะด าเนินการหรือแก๎ไขปัญหาได๎เองกลับไมํอาจด าเนินการได๎ถ๎าเขตไมํได๎รับอ านาจ หรือ
กฎหมายก าหนดให๎มีหน๎าที่ จึงท าให๎การบริหารงานของเขตขาดอิสระในการบริหารงานในเรื่องตํางๆ เชํน 
การก าหนดนโยบาย การบริหาร การสั่งการ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การใช๎อ านาจสั่งจํายงบประมาณของ
เขต เป็นต๎น 

รูปแบบการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในอนาคต : ข้อเสนอ 

   จากสภาพข๎อเท็จจริงของกรุงเทพมหานครที่เป็นอยูํดังกลําว ทั้งทางด๎านกฎหมายที่ก าหนดรูปแบบการ
บริหารกรุงเทพมหานคร และทางด๎านกายภาพซึ่งกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่และประชาชนที่ต๎องดูแล
รับผิดชอบมากเกินกวํา ที่จะให๎เป็นท๎องถิ่นเดียว น าไปสู๎การเสนอแนวคิดและความพยายามที่จะปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร ให๎เหมาะสมมาตลอด กระแสความพยายามยังคงมีอยําง
ตํอเนื่อง แม๎จะขาดหายไปบ๎างเป็นบางชํวงเวลา รูปแบบการปรับปรุงการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
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ตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันที่รัฐบาล พรรคการเมือง คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา และผู๎เกี่ยวข๎อง
เสนอมี 6 รูปแบบด๎วยกัน คือ 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบทบวงนครหลวง โดยแบํงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็นเทศบาลตํางๆ 
จ านวน 7 เทศบาล และให๎น ากฎหมายวําด๎วยเทศบาลมาใช๎บังคับ โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู๎ใช๎
อ านาจควบคุมหรือก ากับดูแลเทศบาลตํางๆ เหลํานี้ และให๎ทบวงนครหลวงมีอ านาจหน๎าที่ในการแบํงสรร
งบประมาณอุดหนุนแกํเทศบาลดังกลําว (รัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ พ.ศ. 2522 ได๎เสนอรําง
กฎหมายตํอสภาผู๎แทนราษฎร และสภาผู๎แทนราษฎรได๎รับหลักการรํางกฎหมายดังกลําวในวาระที่ 1 และ
ตํอมามีการยุบสภาผู๎แทนราษฎร รํางกฎหมายดังกลําวจึงตกไป) 

รูปแบบที่ 2 รูปแบบกระทรวงนครบาล โดยให๎รวมหนํวยงานสาธารณูปโภคตํางๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งกองบัญชาการต ารวจนครบาลให๎ขึ้นตรงกับกระทรวงนครบาล และให๎แบํงพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครออกเป็น 11นครบาล โดยแตํละนครบาลจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผู๎บริหาร
และสภาแตํละนครบาลเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน นอกจากนี้หากชุมชนใด จังหวัดใดมีประชากร
หนาแนํนและรายได๎ เพียงพอตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎  ก็ให๎จัดตั้งเป็นนครบาลเชํนเดียวกับในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระทรวงนครบาลจะก ากับดูแลนครบาลตํางๆ ดังกลําว (พรรคกิจสังคมเป็นผู๎เสนอ
รํางกฎหมายตํอสภาผู๎แทนราษฎร และสภาผู๎แทนราษฎรได๎รับหลักการรํางกฎหมายดังกลําวในวาระที่ 1 
แตํตํอมามีการยุบสภาผู๎แทนราษฎรรํางกฎหมายดังกลําวจึงตกไป) 

รูปแบบที่ 3 รูปแบบกรุงเทพธนบุรีมหานคร จัดแบํงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น 9 ท๎องถิ่น ให๎
เป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น เรียกวํา นครบาล อยูํภายใต๎การก ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร โดย
ผู๎บริหารและสภาของนครบาลและกรุงเทพธนบุรีมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อ านาจ
หน๎าที่ของกรุงเทพธนบุรีมหานคร ได๎แกํ อ านาจหน๎าที่ของสภากรุงเทพธนบุรีมหานคร ผู๎วําราชการของ
กรุงเทพธนบุรีมหานครและกรุงเทพธนบุรีมหานคร สํวนอ านาจหน๎าที่ของนครบาล ได๎แกํ อ านาจหน๎าที่ของ
สภานครบาล นายกนครบาล และนครบาล 

รูปแบบที่ 4 รูปแบบทบวงกรุงเทพธนบุรีมหานคร จัดแบํงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ออกเป็น 9 
ท๎องถิ่น ให๎เป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น เรียกวํา นครบาล อยูํภายใต๎การก ากับดูแลของทบวงกรุงเทพ
ธนบุรีมหานคร อ านาจหน๎าที่ของทบวงฯ ได๎แกํ อ านาจหน๎าที่ของรัฐมนตรีวําการทบวงฯ และทบวงฯ 
อ านาจหน๎าที่ของนครบาล ได๎แกํ อ านาจหน๎าที่ของสภานครบาล นายกนครบาล และนครบาล (รูปแบบที่ 3 
และ 4 คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ศึกษาและน าเสนอที่ประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาเมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2539) 
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รูปแบบท่ี 5 รูปแบบกรุงเทพมหานครปัจจุบัน จัดแบํงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น 6-8 ท๎องถิ่น 
และให๎มีฐานะเป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่นซึ่งอาจเรียกวํา เทศบาลหรืออยํางอ่ืน มีผู๎บริหารและสภามา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อยูํภายใต๎การก ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบที่ 6 รูปแบบมหานคร จัดแบํงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น 2 มหานคร ในพ้ืนที่ฝั่งพระ
นครและพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี โดยทั้งสองมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น ซึ่งอาจเรียกวํา 
กรุงเทพมหานคร และกรุงธนบุรีมหานคร มีรูปแบบการปกครอง และการบริหารเชํนเดียวกับการปกครอง
กรุงเทพมหานครปัจจุบัน 

    รูปแบบการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร : แนวโน้มและความเป็นไปได้ 

    การปรับปรุงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครทั้ง 6 รูปแบบข๎างต๎น เมื่อพิจารณาสภาพการณ์
ภายใต๎บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รูปแบบที่ 5 และที่ 6 มีแนวโน๎มความ
เป็นไปได๎สูง โดยเฉพาะอยํางยิ่งรูปแบบที่ 5 เนื่องจากเหตุผลดังตํอไปนี้ 

1. เป็นรูปแบบที่มีความสอดคล๎องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะท าให๎เกิดการกระจาย
อ านาจการปกครองท๎องถิ่นในเมืองหลวงตามหลักการปกครองท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง 

2. เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมปกครองท๎องถิ่นมากขึ้น การปรับปรุงรูปแบบ
การบริหารกรุงเทพมหานครตามรูปแบบที่ 5 ได๎แบํงเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครเป็นท๎องถิ่นใหมํจ านวน 6-8 
ท๎องถิ่น จึงเป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการปกครองท๎องถิ่นมากขึ้ นและเป็นการ
สอดคล๎อง ตามเจตนารมณ์ แหํงรัฐธรรมนูญของประเทศที่ใช๎บังคับอยูํปัจจุบัน ที่ได๎มุํงเน๎นให๎มีการกระจาย
อ านาจการปกครองท๎องถิ่นเป็นไปอยํางทั่งถึง การที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ และมี
ความส าคัญในด๎านตํางๆ จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารให๎สอดคล๎อง
ตามรัฐธรรมนูญ 

3. เป็นรูปแบบที่ใช๎กันอยํางทั่วไปอยํางได๎ผล รูปแบบการบริหารใหมํทั้งสองแนวทางเป็นรูปแบบที่มี
การใช๎กันโดยทั่วไปในประเทศตํางๆ ที่มีสภาพเป็นเมืองหลวงคล๎ายกรุงเทพมหานคร จึงนําเชื่อวําหากน า
รูปแบบใหมํของการบริหารกรุงเทพมหานครมาใช๎ จะท าให๎การดูแลรับผิดชอบเมืองหลวงของประเทศ 
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และสามารถแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนที่ได๎รับอยูํได๎ ทั้งจะ
กํอให๎เกิดความเจริญเติบโตในทางท่ีดีงมแกํกรุงเทพมหานครตํอไป 

4. เป็นรูปแบบที่มีความสอดคล๎องกับแนวทางการบริหารงานภายในของกรุงเทพมหานคร ใน
ปัจจุบันที่ได๎แบํงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุํม โดยพ้ืนที่ฝั่งพระนครแบํงออกเป็น 4 กลุํม และฝั่ง
ธนบุรีแบํงออกเป็น 2 กลุํม แตํละกลุํมประกอบด๎วยเขต 7-9 เขต ดังนี้ 
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แผนภูมิภาพที่ 33  โครงสร๎างพื้นที่กรุงเทพมหานคร  6  กลุํมเขต 
 

แนวทางการปรับปรุงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครใหมํตามรูปแบบที่ 5 ที่ส าคัญ คือ การ
แบํงเขตพ้ืนที่การบริหารใหมํ เพ่ือให๎มีขนาดและจ านวนประชากรที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบดูแลของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น โดยแบํงพ้ืนที่กรุงเทพมหานครออกเป็น 6-8 ท๎องถิ่น และให๎แตํละท๎องถิ่นเป็นราชการ
บริหารสํวนท๎องถิ่น มีผู๎บริหารและสภาท๎องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อยูํภายใต๎การ
ก ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร รูปแบบปัจจุบันท๎องถิ่นแตํละท๎องถิ่นประกอบด๎วยเขต 7-9 เขต โดย
ค านึงถึงความเชื่อมโยงของพ้ืนที่ตามสภาพภูมิศาสตร์ ศักยภาพของการพัฒนา เน๎นการกระจายจ านวน
ประชากร รายได๎และพ้ืนที่ในแตํละท๎องถิ่นให๎มีความใกล๎เคียงกัน เพ่ือให๎ท๎องถิ่นเหลํานี้มีจ านวนประชากร 
และจ านวนพื้นที่ในความรับผิดชอบไมํมากเกินไปและไมํน๎อยเกินไป ผู๎บริหารท๎องถิ่นแตํละแหํงสามารถดูแล
ได๎อยํางทั่วถึง และเป็นการเหมาะสมกับจ านวนประชากรของกรุงเทพมหานครที่มีอยูํประมาณเกือบ 
10,000,000 คน เมื่อเฉลี่ยแล๎วจะตกประมาณท๎องถิ่นละ 1,200,000 คน ซึ่งถ๎าแบํงพ้ืนที่การบริหารออกไป
มากกวํานี้ให๎เหลือประชากรในแตํละท๎องถิ่นน๎องลงอีกก็สามารถท าได๎ แตํก็ต๎องดูองค์ประกอบในด๎านอ่ืน
ด๎วยวําเหมาะสมหรือไมํ 
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    ประเทศที่มีการแบํงเขตพ้ืนที่ในเมืองหลวงเป็นเทศบาลยํอยหลายเทศบาล จะมีจ านวนประชากร
เฉลี่ยไมํเทํากันสุดแตํความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ที่เป็นอยูํเดิม เชํน ในนครหลวงลอนดอน ของประเทศ
อังกฤษซึ่งเรียกวํา County of London มีประชากรอาศัยอยูํทั้งหมดประมาณ 8,000,000 คน และใน 
County of London ได๎แบํงออกเป็น County of London 1 แหํงหรือเขต และ Metropolitan 
Boroughs อีก 32 แหํงหรือเขต เฉลี่ยแล๎วในแตํละแหํงหรือเขต จะมีประชากรประมาณ 275,000 คน และ
ในจังหวัดปารีสอันเป็นที่ตั้งนครหลวงของประเทศฝรั่งเศส มีประชากรอาศัยอยูํประมาณ 5,000,000 คน 
และในนครหลวงปารีสก็ได๎แบํงพ้ืนที่ออกเป็นเทศบาลยํอยออกประมาณ 22 แหํง เฉลี่ยแล๎วจะมีประชากร
ในแตํละประเทศประมาณ 227,000 คน เป็นต๎น 

สรุป 

    การปรับปรุงรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครใหมํตามรูปแบบที่ 5 เป็นรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากปัจจุบันไมํมาก เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครเดิม ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให๎เขตมีฐานะเป็นการบริหารสํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่นให๎เป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น แตํ
เพียงรูปแบบเดียว เพ่ือให๎สอดคล๎องกับรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร และเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นการกระจายอ านาจให๎ท๎องถิ่นได๎บริหารด๎วยตนเอง ท าให๎การดูแล รวมทั้งการ
ให๎บริการเป็นไปอยํางทั่วถึง กลําวโดยสรุป การบริหารภายใต๎รูปแบบที่ปรับปรุงใหมํนําจะเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และสนองตอบความต๎องการของประชาชนได๎มากที่สุด ซึ่ งจะชํวยลดภาระของ
กรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามหลักการปกครองตนเองของท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง134 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 บทความเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร  รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร , ศูนย์ข๎อมูล

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  เ ข๎ า ถึ ง ข๎ อ มู ล เ มื่ อ วั น ที่  3 0  มี น า ค ม   2 5 5 8   เ ข๎ า ถึ ง ข๎ อ มู ล ไ ด๎ จ า ก  
http://203.155.220.230/m.info/bma_k/knw5.html 
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โครงสร้างของกรุงเทพมหานคร 
 สภากรุงเทพมหานคร 
 ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร 
 เขตและสภาเขต 

อ านาจหน๎าที่ของกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิภาพที่  34  โครงสร๎างการบริหารราชการของกรุงเทพหานคร 

ที่มา : โครงสร๎างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
http://office.bangkok.go.th/pcd/chart_BMA.html 
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กรุงเทพมหานคร 
ความเป็นมา 
โครงสร๎างกรุงเทพมหานคร 

  สภากรุงเทพมหานคร 
  ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร 
  เขตและสภาเขต 

อ านาจหน๎าที่ของกรุงเทพมหานคร 
 
ความเป็นมา 

 พ.ศ. 2476  มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2476   และได๎จัดตั้งเทศบาลนคร
กรุงเทพในจังหวัดพระนคร  รวมทั้งจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรีในจังหวัดธนบุรี 
 พ.ศ. 2514  มีการรวมจังหวัดพระนครและธนบุรีเป็นจังหวัดเดียวกัน  เรียกวํา  “จังหวัดนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี”  ตามประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับ 24 
 มีผู๎วําราชการจังหวัดและรองผู๎วําราชการจังหวัดอีก  2  คน มีฐานะเป็นเทศบาล  มีการบริหารงาน  
ประกอบด๎วย สภาเทศบาลนครหลวง  และ  เทศมนตรี  ผู๎วําราชการจังหวัดเป็นนายกเทศมนตรีโดย
ต าแหนํง 
 พ.ศ. 2515  มีการเปลี่ยนการปกครองจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็น“กรุงเทพมหานคร” 
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่  335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม  2515 โดยรวมราชการบริหารสํวนภูมิภาค เป็น
องค์กรเดียวกัน 
 พ.ศ. 2518  ได๎มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ.2518  
ก าหนดฐานะกรุงเทพมหานคร  เป็นราชการสํวนท๎องถิ่นนครหลวง  มีการเลือ กตั้งคณะผู๎บริหาร  
ประกอบด๎วย  ผู๎วําราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครพร๎อมกับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2528  ได๎มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518  ซึ่งท าให๎กรุงเทพ
มีอิสระในการบริหารมากข้ึนโครงสร๎างกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 
 โครงสร๎างกรุงเทพมหานครปัจจุบันเป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528  ซึ่งประกอบด๎วย 

1. สภากรุงเทพมหานคร 
2. ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร 
3. เขตและสภาเขต 
4. สภาเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีสภากรุงเทพมหานครที่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) มาจาก
การเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง  และประธานสภา  กทม . 1 คน  รองประธานสภา  กทม. ไมํเกิน  2  
คน  ซึ่งสภา  กทม.  เลือกจากสมาชิกสภาพ  โดยให๎ด ารงต าแหนํงวาระละ  2  ปี 

อ านาจหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานคร 
การตราข๎อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ควบคุมการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
ตราข๎อบังคับเก่ียวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ตราข๎อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและปฏิบัติหน๎าที่ของประธานสภา กทม . และรอง

ประธานสภา กทม. ฯลฯ และกิจการอ่ืนอันเป็นอ านาจหน๎าที่ของสภากรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
1. การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

 กรุงเทพมหานครมีผู๎วําราชการหนึ่งคนเป็นหัวหน๎าฝุายบริหาร  ซึ่งราษฎรเป็นผู๎ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง  ซึ่งการเลือกตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเป็นไปตาม พรบ .การเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2531   ซึ่งมีขั้นตอนการการปฏิบัติคล๎ายกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  เว๎นแตํถือวําพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกรณี
ผู๎สมัครมีคะแนนเทํกันให๎จับสลากตํอหน๎าปลัดกรุงเทพมหานคร 
       2. อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน๎าที่ทั่วไปตามพระราชบัญญัติไว๎ในมาตรา 49  แหํง  พรบ.
ระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528 ดังนี้ เรํงก าหนดนโยบาย  และบริหารราชการ กทม. ให๎
เป็นไปตามกฎหมาย  สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการกรุงเทพมหานคร  แตํงตั้งและถอดถอนรองผู๎วํา
ราชการกรุงเทพมหานคร  บริหารราชการตามคณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงมหาดไทย  วางระเบียบเพ่ือปรับปรุงงานของ กทม. ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยรักษาการให๎
เป็นไปตามข๎อบัญญัติของ กทม.อ านาจหน๎าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
 กทม. พ.ศ.2528 
 เป็นผู๎บังคับบัญชาข๎าราชการและลูกจ๎าง กทม .  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานคร 
 3.  เขตและสภาเขต 
      กรุงเทพมหานครแบํงการปกครองออกเป็นเขต  ซึ่งปัจจุบันมี  50  เขต  มีฐานะคล๎ายคลึงกับ
การปกครองระดับอ าเภอ  ซึ่งแตํละเขตจะจัดองค์กรใน  2  สํวน  ประกอบด๎วย  ส านักงานเขต  และสภา
เขต  ส านักงานเขต ส านักงานเขตเป็นองค์การบริหารของเขต  มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวกับงานการปกครองของ
ที่การพัฒนาชุมชน  การสํงเสริมอาชีพ  การทะเบียน  การโยธา  การรักษาที่สาธารณะ  การสาธารณสุข  
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การจัดเก็บรายได๎  การรักษาความสะอาด   การดูแลและรักษาให๎เป็นไปตามข๎อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
หรือที่กฎหมายอื่นก าหนด 

ส านักงานเขตมีผู๎อ านวยการเขตเป็นผู๎บังคับบัญชาข๎าราชการ  และลูกจ๎างกรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต 

ผู๎อ านวยการเขตมีอ านาจหน๎าที่  ดังนี้ 
อ านาจหน๎าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของนายอ าเภอในแตํละ พรบ. ระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528  จะบัญญัติไว๎อยํางอ่ืนอ านาจหน๎าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให๎
เป็นหน๎าที่ของผู๎อ านวยการเขตอ านาจหน๎าที่ซึ่งผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดกรุงเทพมหานครจะ 
มอบหมายสภาเขตในเขตหนึ่ง ๆ มีสภาเขตเป็นองค์กรที่ประชุมของเขต  ประกอบด๎วยสมาชิกสภา 
เขตท่ีมาจากการเลือกตั้งมีจ านวนอยํางน๎อยเขตละ  7  คน อายุสภาเขตมีก าหนดวาระ ละ  4  ปี 

สภาเขตมีอ านาจหน๎าที่  ดังนี้ 
ให๎ข๎อคิดเห็นและข๎อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาเขต ตํอผู๎อ านวยการเขต  และสภา กทม .จัดสรร

งบประมาณเพ่ือพัฒนาเขต สอดสํองดูแลติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขต  ให๎ค าแนะน าหรือ
ข๎อสังเกตแกํผู๎อ านวยการเขตเก่ียวกับการปรับปรุงแก๎ไข การให๎บริการประชาชนในเขต  ให๎ค าปรึกษาตามที่
ผู๎อ านวยการเขตขอร๎อง  แตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อกระท ากิจการ  หรือพิจารราสอบสวนหรือศึกษา เรื่องใด 
ๆ อันเก่ียวกับงานของสภาเขต  หน๎าที่อื่น ๆ ตามที่ก าหนดในกฎหมายหรือสภากรุงเทพมหานครมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
กรุง เทพมหานครมีอ านาจหน๎าที่ ด า เนินกิจการในเขตกรุง เทพมหานครที่บัญญัติ ไว๎ ใน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528  มาตรา  89  โดยต๎องปฏิบัติตาม
กฎหมายอื่นที่วําด๎วยเรื่องนั้น  ๆ  ด๎วย  คือ 

การรักษาความสงบเรียบร๎อยของประชาชน 
การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
การผังเมือง 
การจัดให๎มีการบ ารุงรักษาทางบก หรือทางน้ าและทางระบายน้ า 
การวิศวกรรมจราจร 
การขนสํง 
การจัดให๎มีและควบคุมการตลาด  ทําเทียบเรือ  ทําข๎ามและท่ีจอดรถ 
การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
การควบคุมอาคาร 
การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย 
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การจัดให๎มีและบ ารุงรักษาท่ีพักผํอนหยํอนใจ 
การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
การสาธารณูปโภค 
การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
การจัดให๎มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
การจัดให๎มีและควบคุมการฆําสัตว์ 
การควบคุมความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยและอนามัยในโรงมหรสพ  และ 
สาธารณสถานอื่น ๆ  
การจัดการศึกษา 
การสาธารณูปการ 
การสังคมสงเคราะห์ 
การสํงเสริมการกีฬา 
การสํงเสริมการประกอบอาชีพ 
การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
หน๎าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของผู๎วําราชการจังหวัด  อ าเภอเทศบาลนคร  

หรือตามที่คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย  หรือตาม
กฎหมายระบุให๎เป็นอ านาจหน๎าที่ของกรุงเทพมหานคร135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 โครงสร๎างกรุงเทพมหานคร , เข๎าถึงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 , เข๎าถึงได๎จาก 

reg.ksu.ac.threg.ksu.ac.th/teacher/katanyu/lesson/5.doc 

http://reg.ksu.ac.th/teacher/katanyu/lesson/5.doc
http://reg.ksu.ac.th/teacher/katanyu/lesson/5.doc
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับส านักการศึกษา 

ส านักการศึกษา  ตั้งอยูํเลขที่  869 ถนนลาดหญ๎า เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ / 
โทรสาร 0-2437-6631-5  email : webmaster@bangkokeducation.in.th 

 

แผนภูมิภาพที่  35  ตราสัญลักษณ์ของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ความเป็นมาของส านักการศึกษา 

1. สมัยเป็นเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี หนํวยงานที่รับผิดชอบด๎านการศึกษา คือ ฝุาย
การศึกษาและสวัสดิการสังคม ซึ่งแบํงออกเป็น ๒ กอง คือ กองการศึกษา และกองสวัสดิการ 
2. สมัยเป็นกรุงเทพมหานคร มีพัฒนาการตามล าดับ ดังนี้ 

2.1ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๑๖ หนํวยงานที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษา คือ ฝุายการศึกษาและบริการชุมชน โดยแบํง ออกเป็น ๔ กองได๎แกํ กองประถมศึกษา กอง
การศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองบริการชุมชนและเยาวชน 

2.2 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๗ เปลี่ยนแปลงหนํวยงานที่
รับผิดชอบจัดการศึกษาเป็นส านักการศึกษา โดยแบํงออกเป็น ๕ กอง ได๎แกํ ส านักงานเลขานุการ กองการ
ประถามศึกษา กองการศึกษาพิเศษ กองวิชาการ และกองอุปกรณ์และสถานศึกษา 

2.3 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๗ ก าหนดสํวนราชการของส านัก
การศึกษาใหมํ เป็น ๔ กอง คือ ส านักงานเลขานุการ หนํวยศึกษานิเทศก์ กองโรงเรียน และกองวิชาการ 

2.4 ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๓/๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๓๗ ก าหนดสํวนราชการของส านัก
การศึกษาใหมํ เป็น ๖ กอง คือ ส านักงานเลขานุการ กองการเจ๎าหน๎าที่กองคลัง หนํวยศึกษานิเทศก์ กอง
โรงเรียน และกองวิชาการ 

2.5 ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ก าหนดสํวนราชการของส านัก
การศึกษา เป็น ๘ กอง คือ ส านักงานเลขานุการ กองการ เจ๎าหน๎าที่กองคลังหนํวยศึกษานิเทศก์ กอง
โรงเรียน กองวิชาการ โรงเรียนมัธยมศึกษาบ๎านบางกะปิ และโรงเรียนมัธยมศึกษาประชานิเวศน์ 

mailto:webmaster@bangkokeducation.in.th
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2.6 ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ได๎ปรับสํวนราชการของส านัก
การศึกษาในรูปแบบปัจจุบัน เป็น ๗ สํวนราชการ ได๎แกํ ส านักงานเลขานุการกองการเจ๎าหน๎าที่ กองคลัง 
หนํวยศึกษานิเทศก์ ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และกองพัฒนา
ข๎าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

มีอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด๎านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยแบํง

สํวนราชการ ดังนี้ 

1.ส านักงานเลขานุการ 

             มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด๎านสารบรรณและธุรการทั่ วไปของส านัก
การศึกษา งานชํวยอ านวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคลและงานด๎านสวัสดิการของข๎าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ๎าง งานนิติกรรมสัญญา งานสิทธินักเรียน งานบริหารศูนย์สิทธิเด็กนักเรียน 
ศูนย์รับเรื่องราวร๎องทุกข์ การประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข๎อมูลขําวสาร การบริหารงานกํอสร๎าง การบริหาร
สินทรัพย์สํวนกลางของส านักงานกิจกรรมพิเศษและงานที่มิได๎ก าหนดให๎เป็นหน๎าที่ของสํวนราชการใด
โดยเฉพาะ และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

2.กองการเจ้าหน้าที่ 

             มีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด๎านบรรจุ แตํงตั้งผู๎สอบแขํงขันได๎ การโอน ย๎าย การขอ
กลับบรรจุ การเลื่อนต าแหนํงและระดับเงินเดือนการวางแผนก าลังคน การปรับปรุงสํวนราชการ การจัดท า
แผนอัตราก าลัง การก าหนดกรอบอัตราก าลัง ข๎าราชการครูกรุงเทพฯ สายงานนิเทศการศึกษาและสายงาน
การสอนให๎ด ารงต าแหนํงสูงขึ้น  การประเมินบุคคล และผลงานทางวิชาการ ของข๎าราชการกรุงเทพฯ 
สามัญ การด าเนินการทางวินัย การจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาล และงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร การจัดบัญชีถือจํายอัตราเงินเดือนและคําจ๎าง การด าเนินการเก่ียวกับการสอบแขํงขันครู 

3. กองคลัง 
             มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานด๎านการคลัง ตรวจสอบฎีกาทุกหมวดรายจํายของเงิน
อุดหนุนรัฐบาล เงินกรุงเทพมหานคร เงินงบประมาณของโรงเรียนและส านักการศึกษา ควบคุมการเบิก
จํายเงินประเภทตํางๆ ด๎านงบประมาณของ กทม. การด าเนินงานด๎านบ าเหน็จข๎าราชการครู กทม.
ข๎าราชการและลูกจ๎างของส านักการศึกษา รํางค าของบประมาณรายปี ประสานงานด๎านเงินอุดหนุนรัฐบาล
และกรมบัญชีกลาง รวมทั้งหนํวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการจัดท าพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ ตํางๆ ให๎
โรงเรียนในสังกัดของ กทม. 

4.หน่วยศึกษานิเทศก์ 
             มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการด๎านวางแผนและพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ รวมทั้ง
เพ่ือการสํงเสริมการพัฒนาด๎านการบริหารในสถานศึกษา ให๎มีคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ตามหลักสูตรอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให๎มีคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานสนองตอบนโยบาย
ด๎านการศึกษาของ กทม. 

5.กองพัฒนาข้าราชการครู 
            มีหน๎าที่เกี่ยวกับการพัฒนาฝึกอบรมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ความต๎องการ ก าหนดและพิจารณาหลักสูตร นโยบาย แผน และมาตรฐาน
ในการพัฒนาฝึกอบรมข๎าราชการครู ฯ การจัดการพัฒนา ฝึกอบรม ตามที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนด
ต าแหนํง ต าแหนํงและวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 ตามนโยบาย ความจ าเป็น และการพัฒนาฝึกอบรมทักษะเฉพาะด๎าน การบริหารงานลูกเสือ
และยุวกาชาด รวมทั้งการติดตามประเมินผล อยํางตํอเนื่อง การลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน 
การเดินทาง 

6.ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 
             มีหน๎าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ด๎านการศึกษา ก าหนดกรอบแนวทาง
หลักเกณฑ์ สํงเสริมและสนับสนุนงานด๎านนโยบายและแผนการศึกษา การสํงเสริมการจัดการศึกษา
และ  ความรํวมมือในประเทศและตํางประเทศ การวิจัยทางการศึกษา งานด๎านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู๎   งานด๎านการพัฒนามาตรฐาน 

7.กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
           มีหน๎าที่เกี่ยวกับการสํงเสริมสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียน
การสอน จัดระบบและควบคุมการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ใน
รูปแบบตํางๆเป็นศูนย์กลางในการให๎บริการด๎านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จัดตั้งศูนย์วิทยบริการ และบริการ
ด๎านสื่อการเรียนรู๎รูปแบบตํางๆ จัดระบบสารสนเทศด๎านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สํงเสริมสนับสนุนให๎มี
การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ในโรงเรียน ผลิตและเผยแพรํเอกสารวิชาการด๎านเทคโนโลยี136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
136 ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ,  เข๎าถึงข๎อมูลเมื่อ วันที่ 7  พฤษภาคม 2558 , เข๎าข๎อมูล

ถึงได๎จาก http://www.bangkokeducation.in.th/home.php 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยภายในประเทศ 

นงลักษณ์  เรือนทอง ได๎ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวํา การบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ส าเร็จของประเทศไทยนั้นต๎องบูรณาการองค์ประกอบการบริหารจัดการ 8 
องค์ประกอบอยํางกลมกลืน โดยมีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎      
2)ผู๎บริหารและครู เป็นมืออาชีพ  3) การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได๎และความนําเชื่อถือ               
4) สภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  5) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์รํวมกัน  6) เน๎นการเรียนการ
สอน  7)การสอนทีม่ีวัตถุประสงค์  8) มีความคาดหวังของนักเรียนสูง ๙งมีความเหมาะสมถูกต๎อง เป็นไปได๎ 
และสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ สอดคล๎องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย137  

พรพรรณ  อินประเสริฐ  ได๎ศึกษา เรื่ององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษ
หน๎าผลการวิจัยพบวํา องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหน๎า มีองค์ประกอบ       
5 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านโครงสร๎างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 2) ด๎านโครงสร๎างและกระบวนการ
บริหารงานบุคลากร  3)ด๎านโครงสร๎างและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 4) ด๎านโครงสร๎างและ
กระบวนการบริหารงานก ากับติดตาม  5) ด๎านโครงสร๎างและกระบวนการบริหารการจัดองค์กร138 
 ธีระพล  เพ็งจันทร์ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยการวิจัยพบวํา ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประกอบด๎วยปัจจัยตํางๆดังนี้  1) ด๎านการบริหารการเปลี่ยนแปลง  2) ด๎านกลยุทธ์การ
เปลี่ยนแปลง 3) ด๎านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 4) ด๎านภาวะผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 5) ด๎านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 6) ด๎านการให๎ความส าคัญกับผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 7) ด๎านการ
มุํงเน๎นทรัพยากรบุคคล 8) ด๎านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 9) ด๎านคุณภาพวิชาการ 10) ด๎าน
ทรัพยากรบุคลากร  11) ด๎านคุณลักษณะขององค์กร 12) ด๎านระบบสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง 13) ด๎าน
ประสิทธิผลตามตัวชี้วัด139 

                                                           
137 นงลักษณ์  เรือนทอง , “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” (ดุษฏีนิพนธ์ปริญญา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550) , 179-180 

138 พรพรรณ  อินประเสริฐ  , “องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในทศวรรษหน๎า”
(ดุษฏีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550)  

139 ธีระพล  เพ็งจันทร์ , “การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา” (หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552)  
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 ไพศาล  เกิดขาว  ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการของผู๎บริหารโรงเรียนแกนน าปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู๎ สังกัด ส านักงานการประถมศึกษากิ่งอ าเภอบ๎านคา จังหวัดราชบุรี ผลการวิ จัยพบวํา   
1.การบริหารจัดการของผู๎บริหารโรงเรียนทั้ง 8 ด๎าน พบวํา  1) ด๎านคุณลักษณะของผู๎บริหาร มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีลีกษณะผู๎น า มีความรับผิดชอบ มีความรู๎ความสามารถ และประพฤติเป็นแบบอยํางที่ดี          
2) ด๎านการจัดการมีนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน ครูมีสํวนรํวมก าหนดนโยบายน๎อย ครูไมํคํอยทราบ
ทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียน  3) ด๎านแผนงานของโรงเรียน โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติงานมีการ
ปฏิบัติตามแผนน๎อย ขาดการประเมินผล ผู๎เกี่ยวข๎องไมํคํอยได๎มีสํวนรํวมอยํางจริงจัง  4) ด๎านการพัฒนา
บุคลากรครูสํวนใหญํได๎รับการพัฒนาเป็นครูปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ ครูบางคนไมํสนใจพัฒนาตนเองเป็น
อุปสรรคของโครงเรียนตํอการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป  5) ด๎านการให๎ขวัญก าลังใจ ครูมีขวัญ
ก าลังใจดีขอให๎ผู๎บริหารมีความยุติธรรม ติดตามก ากับงาน ควรเพ่ิมจ านวนผู๎ได๎รับความดีความชอบพิเศษ  
6) ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมในโรงเรียน มีการจัดให๎นักเรียนเยนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายนอก สื่อการเรียนรู๎
ไมํเพียงพอสภาพแวดล๎อมไมํดีเทําที่ควร อาคารเรียนอาคารกระกอบและบุคลากรที่ดูแลไมํเพียงพอ          
7) ด๎านการมีสํวนรํวมของชุมชน ชุมชนให๎ความรํวมมือดีในการบริจาค มีสํวนรํวมน๎อย ในการก าหนด
นโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนในเมืองชุมชนให๎ความรํวมมือน๎อย  8) ด๎านการรายงานผล 
เอกสารประชาสัมพันธ์และรายงานผลของโรงเรียนสูญหายไมํถึงมือผู๎ปกครอง ผู๎ปกครองไมํให๎ความสนใจ140 
 ประจวบ  จันทร  ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
กรุงเทพฯ  ผลการวิจัยพบวํา การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
พบวํา มีองค์ประกอบหลัก  9 ด๎าน คือ  1) ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารสถานศึกษา มี 6 องค์ประกอบยํอย       
2) การวางแผนกลยุทธ์ มี 4 องค์ประกอบยํอย  3) ด๎านการบริหารความสัมพันธ์กับผู๎รับบริการ                   
มี  3 องค์ประกอบยํอย  4) ด๎านการจัดสารสนเทศ มี 3 องค์ประกอบยํอย  5) ด๎านการบริหารงานบุคคล  
มี 6 องค์ประกอบยํอย  6) ด๎านโครงสร๎างองค์กร มี 3 องค์ประกอบยํอย  7) ด๎านการบริหารงานวิชาการ   
มี  8 องค์ประกอบยํอย  8) ด๎านการบริหารทั่วไป มี 4 องค์ประกอบยํอย และ 9) ด๎านการบริหารงาน
การเงิน มี 1 องค์ประกอบยํอย141 
 ธนะสิทธิ์  ศิริวรรณ , ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานใรทศวรรษหน๎า ผลการวิจัยพบวํา 1) หลักสูตรแกบกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต๎องยึดผู๎เรียน

                                                           
140 ไพศาล  เกิดขาว, “การบริหารจัดการของผู๎บริหารโรงเรียนแกนน าปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ 

สังกัดส านักงานการประถมศึกษากิ่งอ าเภอบ๎าคา จังหวัดราชบุรี” (หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  2546) , 97 

141 ประจวบ จันทร , “รูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ. (กรุงเทพฯ : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 2556) 
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เป็นส าคัญ มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎ได๎มาตรฐานสากล มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นนักประชาธิปไตย มุํงมั่นตํอความส าเร็จ ท างานเป็นทีม คิดวิเคราะห์เป็น 
แก๎ปัญหาบนหลักเหตุผล ใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ มีทักาะชีวิต มีจิตอาสา ใช๎ภาษาอังกฤษและภาษาใน
กลุํมอาเซียนในการสื่อสาร เป็นหลักสูตรที่ให๎สังคมท๎องถิ่นมีสํวนรํวมรับผิดชอบ มีโครงสร๎างยืดหยุํน มี
มาตรฐานการเรียนรู๎เชิงคุณภาพที่สูงขึ้น จัดการเรียนรู๎เชิงพหุปัญญา ใช๎เครือขํายการเรียนรู๎ทุกรูปแบบ 
จัดการเรียนรู๎แบบไร๎ขอบเขต การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ใช๎วิธีการอยํางหลากหลาย 2) นโยบาย
เกี่ยวกับการศึกษาและหลักสูตรเพื่อน าไปสูํการปฏิบัติของสถานศึกษา 3) องค์ประกอบในการบริหารหลักสู
ตาสถานศึกษา 4) การจัดท าและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) การน าหลักสูตรไปใช๎  6) การประเมิน
หลักสูตร142 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 บั๊ก (Bugg)  ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในมลรัฐอิลลินนอยซ์  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของคณะกรรมการ
การศึกษาของรัฐ  ในโครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาแผน ที่ใช๎เป็นตัวกระตุ๎นการพัฒนา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอยํางเป็นระบบในโรงเรียนมัธยมปลายของรัฐ การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือตัดสินใจ
เกี่ยวกับขอบเขตที่โรงเรียนสองแหํงใช๎การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการอยําง
ตํอเนื่อง ผลการวิจัยพบวํา 1) กํอนที่จะน าการประกันคุณภาพและแผนพัฒนามาใช๎ในโรงเรียนทั้งสองแหํง 
ยังไมํได๎ใช๎ระเบียบ โครงสร๎างในการปรับปรุงโรงเรียนโรงเรียน  2) โรงเรียนในชนบทสามารถใช๎
กระบวนการการประกันคุณภาพเพ่ือเป็นการกระตุ๎นดารพัฒนาโครงสร๎างการจัดระเบียบของโรงเรียนใน
ขณะที่โรงเรียนในเมืองไมํสามารถท าตามกระบวนการได๎ส าเร็จ 3) การประกันคุณภาพมีผลดีตํอแผนการ
สอนในโรงเรียนทั้งสองแหํง  4) ถึงแม๎วําการประกันคุณภาพจะประสบความส าเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการ
ปรับปรุง แตํยังเป็นการถกเถียงวําสิ่งแวดล๎อมบางประการอาจท าให๎โรงเรียนไมํสามารถค๎นหาปัญหาที่
แท๎จริงได๎  5) โครงรํางของการประกันคุณภาพสามารถชํวยโรงเรียนในการพัฒนาวัฒนธรรม การปรับปรุง
โรงเรียนอยํางตํอเนื่องอยํางไรก็ดีการขาดตัวแปรบางตัว เชํน ภาวะผู๎น า ทรัพยากรทางการเงิน ท าให๎
กระบวนการไมํสามารถบรรลุเปูาหมาย143 
 นิวตัน (Newton) ไดศึ๎กษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบในการตรวจสอบคุณภาพภายนอกของ
สถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ตั้งแตํปี 1993 ถึง 1998  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลกระทบ
                                                           

142 ธนะสิทธิ์  ศิริวรรณ , “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ทศวรรษหน๎า. (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 2557). 

143 Anderw  Kent  Bugg, Quality  Assurance  and  Improvement  Planning  in  Illinois  
High  School.  [The  Illinois  State  University] , accessed  20th  May  2012.  Abstract  from  
http:// thailis. Uni.net.th/dao ; Abstracts  International ; Pub  Number  AA19995664. 
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จากการใช๎รูปแบบของการตรวจสอบภายนอก การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการ
ตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานของสถาบัน ผลการวิจัยพบวําการใช๎ข๎อมูลเชิงปริมาณ (Quautitative) 
และเชิงคุณภาพ(qualitative)ที่ได๎ขากการวัดการปฏิบัติหรือการด าเนินงานโดยองค์กรภายนอก เชํน 
รายงานการตรวจสอบ และการประเมินผลของ Scottish Higher Education Council (SHEFC) และ 
Higher Education Quality Council (HEQC) และการตรวจสอบการการประเมินภายในโดย
คณะกรรมการตามการรับรู๎ และประสบการณ์ท าให๎ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ของ
ระบบคุณภาพและวิธีการที่ใช๎ในการตรวจสอบ และประเมินชี้ให๎เห็นวํา ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาจ าเป็นต๎องมีการตรวจสอบและมีการประเมินทั้งภายในและภายนอก การตรวจสอบ และการ
ประเมินสถาบันอุดมศึกษาตํางๆ เป็นเรื่องที่สามารถท าได๎ (accountability)  2) การปรับปรุงคุณภาพ
ส าหรับบุคลากรมีขอบเขตที่กว๎างดังนั้น จึงไมํสามารถแยกสํวนของการปรับปรุงให๎เป็นอิสระออกจากระบบ
ประกันคุณภาพได๎  3) การปรับปรุงคุณภาพส าหรับนักศึกษาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญยิ่งกวําการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นผลผลิตของสถาบัน และ 4) ควรจะมีการเพ่ิมหรือขยายการด าเนินงาน
ด๎านการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา เป็นเรื่องที่มีความส าคัญยิ่งกวําการปรับปรุงปละพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากเป็นผลผลิตของสถาบัน และ 5) ควรจะมีการเพ่ิมหรือขยายการด าเนินงานด๎านการรับประกัน
คุณภาพออกไปอยํางกว๎างขวาง เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของหนํวยงานตํางๆมากขึ้น144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
144 ทัศนีย์  สหวัฒน์ , จากความล๎มเหลวสูํความส าเร็จ  แปลจาก  From  Failure  to  Success  

ของ OFSTED  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี. คอมมิวชั่น , 2540) 



 

 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21” มีวัตถุประสงค์     
เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือทราบผล
การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นวิธีการและขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ส่วนที่ 2 คือ ระเบียบวิธีการวิจัย            
มีรายละเอียดดังนี้ 

วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินไปอย่างมีระบบถูกต้องตามแนวทางและตามระเบียบวิธีวิจัย       
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากนั้นผู้วิจัยได้สรุปเรียบเรียงเนื้อหา  ส่วนขั้นตอนระบบการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียด และวิธีการเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ 

ตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้เตรียมโครงการวิจัย โดยศึกษาสภาพปัญหา ความจ าเป็น และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ด้วยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด 
ทฤษฏีและวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องต่างๆจากต ารา เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการวิจัย 
จัดท าโครงร่างวิจัย น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และน าเสนอโครงร่างวิจัยต่อภาควิชาการบริหารการศึกษา 
เพ่ือขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย   เพ่ือด าเนินการเครื่องมือส าหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ทดลอง และปรับปรุงเครื่องมือ ตามล าดับ 

ตอนที่ 2  การด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบของการ
บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย
ดังตอ่ไปนี้ 

ขั้นที่ 1  วิเคราะห์ประเด็นตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษ     
ที่ 21 จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) และ จากการวิจัยอนาคต (EFR : Ethnographic  
Future  Research)    ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) โดยด าเนินการดังนี้   
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1.1 ผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  โดยรวบรวมจาก
บทความทางวิชาการ  นิตยสาร  วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เว็บไซต์ (Website)  รวมทั้งหนังสือและเอกสาร
ทีเ่กี่ยวข้อง 

1.2 วิเคราะห์เอกสาร (Content  Analysis) เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 แล้วน าไปจัดท าเป็นประเด็นข้อค าถาม    

1.3 ประมวลองค์ความรู้ที่เก่ียวกับองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาเอกสาร (Documentary  Study)  และวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis)  จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ น ามาสังเคราะห์ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วน าไปสร้างเป็น
แบบสอบถามภายใต้ค าแนะน าและค าปรึกษาของอาจารย์ที่ควบคุมดุษฏีนิพนธ์  จัดท าเป็นกรอบในการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) เกี่ยวกับประเด็นข้อค าถามที่เกี่ยวกับภาพอนาคตของ
การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

2.  วิเคราะห์ประเด็นตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
จากการวิจัยอนาคต (EFR : Ethnographic  Future  Research)   ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย
ดังนี้ 

2.1  ผู้วิจัย ได้ด าเนินการศึกษาภาคสนาม (Field  Study)  โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi – Structured  Interview) ที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหาร
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 กับผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  จ านวน  19  ท่าน 

2.2 น าประเด็นหรือตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 19 ท่าน วิเคราะห์
ประเด็นที่เก่ียวกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 แล้วสรุปเป็นกรอบในการ
สร้างแบบสอบถาม 

ขั้นที่ 2  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
1. น าประเด็นตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จาก

การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) และ จากการวิจัยอนาคต (EFR : Ethnographic  Future  
Research)   มาวิเคราะห์ประเด็นที่ซ้ ากัน 

2. น าประเด็นที่ได้จากข้อ 1 มาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) 
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

3. ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of  Item Objective Congruence)   
ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แล้วน าแบบสอบถามความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

4. น าเครื่องมือการวิจัย ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการ
ท าวิจัยในครั้งนี้ กับส านักงานเขต 2 เขต  โดยเพิ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวนเขตๆ ละ 18 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จ านวน 
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36 คน  รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็น 
(Opinionnaires)  ด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefcient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach)145 

ขั้นที่ 3  การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.น าแบบสอบถามความคิดเห็นจากขั้นที่ 2  ไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มที่  1 ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการเขต ผู้บริหารสถานศึกษา , กลุ่มที่  2 ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ 
ศึกษานิเทศก์เขต และครูที่ท าหน้าที่วิชาการ , กลุ่มที่  3 ฝ่ายสนับสนุน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในส านักงานเขต 

2. รวบรวมข้อมูล น ามาตรวจสอบความถูกต้อง และวิ เคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor Analysis) เพ่ือหาองค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

3. ยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  7  ท่าน 

ขั้นที่ 4  สรุปผลและการรายงานผลการวิจัย 
ผู้วิจัย น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตาราง แผนภูมิ และการพรรณนาตามลักษณะของข้อมูลที่ได้

เกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 
 

 ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
หลังจากนั้นจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ น าเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ จัดพิมพ์รายงานผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เสนอบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

                                                           
145 Lee J. Cronbach , Essentials of Psychological Test , 4th ed. (New York : Harper & Row , 
1984) , 126 
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แผนภูมิภาพที่ 36  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 



254 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระเบียบวิจัยไว้ ซึ่งประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย  ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรที่ศึกษา 
การสร้างเครื่องมือ  การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์  
การวิเคราะห์ข้อมูลละสถิติที่ใช้  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะการศึกษาแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว  ตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (The one shot , non – 
experimental case study design) สามารถแสดงเป็นแผนผัง  (Diagram)  ดังแผนภูมิภาพที่ 37  
 
 
 
 
 
 
  R หมายถึง   กลุ่มตัวอย่าง 
  X หมายถึง   ตัวแปรต่างๆ ที่น ามาศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
  O หมายถึง   ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

แผนภูมิภาพที่ 37  แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 
ประชากร 

 ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้  คือ  ส านักงานเขต จ านวน 50  เขต  ของกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่าง 

 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) โดยเปิดตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)146  ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ส านักงานเขต จ านวน 48  
ส านักงานเขต   

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปรสถานภาพ และตัวแปรที่ศึกษา ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

                                                           
146

 Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. Determining Sample Size for Research Activities.  
Educational and Psychological Measurement, 30(3), (1970) , 607-610. 
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1. ตัวแปรพ้ืนฐาน  ได้แก่ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (Personal 
Data) ได้แก่ เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ต าแหน่งและประสบการณ์ในการท างาน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  ได้แก่ องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
(Semi – Structured Interview)  โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis : EFA) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องที่ใช้ในการวิจัย  มีรายละเอียดดังนี้ 

การสร้างเครื่องมือจากการศึกษาเอกสาร  (Documentary Study) 
เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จาก

การศึกษาเอกสาร (Documentary Study)    
ผู้วิจัยศึกษา ได้ด าเนินสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือน าไปศึกษาวิจัยในแต่ละขั้นตอน           

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 โดยด าเนินการดังนี้   
1.1   วิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) จากต ารา  เอกสาร ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับภาพ

อนาคตของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
1.2 สังเคราะห์องค์ความรู้ (Content  Synthesis)  เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการสร้าง

แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนา โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
2.1 ผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  โดยรวบรวมจาก

บทความทางวิชาการ  นิตยสาร  วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เว็บไซต์ (Website)  รวมทั้งหนังสือและเอกสาร
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2 โดยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Content  Analysis) เกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหาร
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 แล้วน าไปจัดท าเป็นประเด็นข้อค าถาม    

2.3 ประมวลองค์ความรู้ที่เก่ียวกับองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาเอกสาร (Documentary  Study)  และวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis)  จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ น ามาสังเคราะห์ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วน าไปสร้างเป็น
ประเด็นค าถามแบบสอบถามภายใต้ค าแนะน าและค าปรึกษาของอาจารย์ที่ควบคุมดุษฏีนิพนธ์   

2.4 ได้ประเด็นข้อค าถามที่ เกี่ ยวกับองค์ประกอบ ของการบริหาร โรงเรี ยนสั งกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 
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การสร้างเครื่องมือจากการวิจัยอนาคต  (Ethnographic  Future  Research) 
เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จากการ

วิจัยอนาคต (Ethnographic  Future  Research) 
ผู้วิจัย ได้ด าเนินการศึกษาภาคสนาม (Field  Study)  โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง (Semi – Structure Interview) ที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหาร
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 กับผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  จ านวน  18  ท่าน 

แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  18  ท่าน   แบ่งออกเป็น  2 ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2  ข้อค าถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

ในการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR  (Ethnographic   Futures Research)  ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาเพ่ือ
รวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
ผู้ศึกษาใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EFR  (Ethnographic Futures Research) ในการเก็บ

ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ  โดยก าหนดเกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 18 คน  นั้น โทมัส ที แมคมิลแลน
(Thomas T. Macmillion)147 ได้ศึกษาวิจัยและแสดงความคิดเห็นว่าจ านวนตั้งแต่ 17 - 21 คนขึ้นไป จะ
เป็นปริมาณกลุ่มตัวอย่าง/ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ผลความคลาดเคลื่อน (Error) น้อยมากที่สุด หรือค่าความ
คลาดเคลื่อน <=0.02 แต่ถ้าหากมีความแตกต่างกันมากหรือมีลักษณะอเนกพันธ์  (Heterogeneous 
group) จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามากขึ้น  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดจ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น 18 คน โดยใช้เทคนิคการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และเทคนิคแบบบอกต่อ (Snowball technique) เพ่ือให้ได้จ านวนผู้เชี่ยวชาญ
ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ และได้พิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบุคคล จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มนักการเมือง     จ านวน  4 ท่าน 
2. กลุ่มนักวิชาการ / นโยบาย /นักวางแผน   จ านวน  4 ท่าน 
3. กลุ่มนักปฏิบัติ / นักบริหาร     จ านวน  10 ท่าน 
ทัง้นี้เพ่ือให้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงภายในการศึกษามากยิ่งขึ้นได้มีเกณฑ์ดังนี้ 

                                                           
147 Macmillan, Thomas T. “The Delphi Technique.”, Paper Presented at the annual 

meeting of the California Junior Colleges Associations Committee on Research and 
Development, Monterey, California. (May 1971) , 3-5. 
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เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
1. เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ท างานหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
2. เป็นบุคคลที่ยังคงท างานที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษา  
3. เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารและเต็มใจให้ความร่วมมือในการวิจัย 
วิธีการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ศึกษาได้ท าการขอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ท างานหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

ซึ่งท างานในด้านการประสานงานเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษามาค่อนข้างมาก โดยใช้เทคนิคเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) และใช้เทคนิค 
Snowball Technique ควบคู่กัน จนได้ผู้เชี่ยวชาญครบ 18 คน ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษา 
ผู้ศึกษาใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เกี่ยวกับประเด็นทิศทางการศึกษาการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 และแบบสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญโดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล 
 ในการสัมภาษณ์รอบนี้ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
โดยใช้แนวค าถามปลายเปิดกับผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญมีอิสระในการตอบอย่างเต็มที่ผู้ศึกษาได้ท า
การทบทวนวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ผู้ศึกษาสนใจ ยึดการสัมภาษณ์ตามรูปแบบของ EFR 
โดยจะเริ่มจาก Optimistic Realistic Scenario (O-R) ,Pessimistic Realistic Scenario (P-R) และ 
Most probable Scenario (M-P) เพ่ือถามทัศนะเกี่ยวกับทิศทางการศึกษาการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ภาพอนาคตในด้านบวก ภาพอนาคตในด้านลบ และภาพของแนวโน้มที่จะเป็นไปได้
มากที่สุดในอนาคตโดยมีแนวทางในการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและภูมิหลังของประชากรที่ท าการศึกษา 

- ชื่อ-สกุล 
- เพศ 
- อายุ 
- ต าแหน่งหน้าที่ในการท างานปัจจุบัน 
- ประสบการณ์ในการท างาน 
- ระดับการศึกษา 
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ส่วนที่ 2 แนวทางการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีประเด็น
ดังนี้ 



258 
 

  1. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 เป็น
อย่างไร 
  2. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
  3. คิดว่าอะไรเป็นปัจจัย/องค์ประกอบส่งผลให้การศึกษาการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ประสบความส าเร็จ 
  4. แนวโน้มหรือทิศทางการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นอย่างไร  

 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ส าหรับประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้ศึกษาได้น าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปสัมภาษณ์จริง และแบบสอบถาม  ผู้ศึกษาได้สร้างมาจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญตามประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยใช้เทคนิคการสรุปสะสม 
(Cumulative Summarization Technique) เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน
สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์ทุกครั้งตามประเด็นค าถามหรือเม่ือเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ผู้ศึกษายัง
ได้ท าการตรวจสอบค าตอบของผู้เชี่ยวชาญกับการจดบันทึกและเทปบันทึกในการสัมภาษณ์และให้อาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจเพื่อปรับเปลี่ยน แก้ไขข้อค าถามให้มีความเหมาะสมก่อนการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ  EFR 
(Ethnographic Futures Research) กับผู้เชี่ยวชาญที่มีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 18 คน แต่เนื่องจากการวิจัยโดยใช้เทคนิค EFR ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูล ผู้ศึกษาจึงวางแผนขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นการเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อนัดหมายวันเวลากับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนการสัมภาษณ์โดยในขั้นตอน
นี้ผู้ศึกษาโทรศัพท์ถึงผู้ เชี่ยวชาญและท าการแนะน าตัวเอง โดยแจ้งหัวข้อและขอความร่วมมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการขอเข้าสัมภาษณ์ และบอกวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จ านวนครั้งในการ
เก็บข้อมูล และระยะเวลาที่จะใช้สัมภาษณ์ รวมถึงได้ท าการอธิบายอย่างละเอียดแก่ผู้เชี่ยวชาญว่าการ
สัมภาษณ์หรือการตอบแบบถาม มีจุดมุ่งหมายและประโยชน์อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น การสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ไปสร้างแบบสอบถาม หรือแบบสอบถาม เป็นต้น  
ในการสัมภาษณ์เพ่ือท าการเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยไดน้ัดสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  18 ท่าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามต่อไป 
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การเก็บข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีขั้นตอนและวิธีการเก็บข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 

 หลังจากโทรศัพท์นัดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญตามประเด็นที่ตั้งไว้ โดยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างตามแนวค าถามแบบ
ปลายเปิดที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยยึดตามรูปแบบของ EFR โดยจะเริ่มจาก Optimistic Realistic 
Scenario (O-R) ,Pessimistic Realistic Scenario (P-R) และ Most probable Scenario (M-P)             
คือ การให้ผู้เชี่ยวชาญคิดในภาพบวกและภาพลบเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาต่อไป จึงเป็นการคิดใน
ภาพที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด 
อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้จะไม่มีก าหนดตายตัวว่าผู้เชี่ยวชาญจะต้องพูดเกี่ยวกับภาพบวกหรือภาพลบก่อน 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเลือกประเด็นในการให้สัมภาษณ์ 
 ส าหรับข้อจ ากัด/อุปสรรคในการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เป็น    
ผู้ที่มีภารกิจมาก จึงท าให้ติดต่อวันว่างเพ่ือจะสัมภาษณ์ได้ค่อนข้างยาก รวมถึงการมีระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์น้อย   ผู้ศึกษาจึงต้องพยายามบริหารเวลาในการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ค าตอบตรงประเด็นมากที่สุด 
แต่ในการสัมภาษณ์บางครั้งพบว่า การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญครั้งเดียวไม่พอต่อประเด็นที่ตั้งไว้ ประกอบกับ
ผู้เชี่ยวชาญมีธุระเร่งด่วนไม่สามารถให้สัมภาษณ์ต่อไปผู้ศึกษาจ าเป็นต้องยุติการสัมภาษณ์และขอนัดหมาย
เวลาในการสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ 
 ขั้นตอนที่ 2 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ที่สร้างมาจาก
การวิเคราะห์/สังเคราะห์ และรวบรวมจัดหมวดหมู่ของข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในขั้นที่ 1  โดย
การเก็บข้อมูลนั้น  ผู้วิจัยได้ท าจดหมายขออนุญาตเก็บข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญจากทางบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน  18  ท่าน  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามพร้อมกับจดหมายขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์แบบด่วน (EMS)  โดยเว้นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
นับจากวันที่จัดส่ง  เพื่อขอรับแบบสอบแบบถามคืน  

ขั้นตอนที่ 3 
การเก็บข้อมูลในขั้นตอนที่ 3  ผู้วิจัยได้น าค าตอบที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจาก

ผู้ เชี่ยวชาญทั้งหมด 18 ท่าน มาวิ เคราะห์หาค่ามัธยฐาน(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile  range = IQR)   

 
 
 
 



260 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้   ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ  EFR  
(Ethnographic  Futures  Research)   
 การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 1 
 ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยได้ขออนุญาตบันทึกเสียงไว้ ผู้วิจัยได้ท าการถอดเทปของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  18  ท่าน  น าข้อความหรือข้อมูลที่ได้ดังกล่าว  มาท าการวิเคราะห์/สังเคราะห์เนื้อหา 
และน าไปรวบรวมจัดหมวดหมู่ ตามกรอบเค้าโครงที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลที่ได้ น าไปจัดท าเป็น
ประเด็นค าถามในแบบสอบถามแบบ   

การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นที่ 2 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในรอบนี้ เป็นการด าเนินการประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ  โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentile)   

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentile) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)   

การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่เก่ียวกบัองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย
การหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile  range = IQR) ที่ 1 และ 3  
ของโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริง  

การแปลผล 
 ในการแปลผลของแบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ศึกษาได้ก าหนดการแปลความหมายในแต่ละส่วน 
ดังนี้   
 การแปลความหมายของค่าคะแนนมัธยฐาน (Median) 
ค่ามัธยฐาน  ตั้งแต่  4.50 – 5.00 หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดข้ึน/เป็นจริงเห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหาร 

 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับมากที่สุด 
ค่ามัธยฐาน  ตั้งแต่  3.50 – 4.49 หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดข้ึน/เป็นจริงเห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหาร 
      โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับมาก 
ค่ามัธยฐาน  ตั้งแต่  2.50 – 3.49 หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดข้ึน/เป็นจริงเห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหาร 
      โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง 
ค่ามัธยฐาน  ตั้งแต่  1.50 – 2.49 หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดข้ึน/เป็นจริงเห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหาร 
      โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับน้อย  
 



261 
 

ค่ามัธยฐาน  ตั้งแต่  1.00 – 1.49 หมายถึง  โอกาสที่จะเกิดข้ึน/เป็นจริงเห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหาร 
      โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับน้อยที่สุด 
 ส าหรับเกณฑ์ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น  ผู้ศึกษาได้พิจารณาเกณฑ์ในระดับปานกลาง 
มาก และมากท่ีสุด  คือ  ค่าคะแนนมัธยฐานตั้งแต่ 2.50 – 5.00  ในการแปลผลเพ่ือน าเสนอข้อมูล 

การแปลความหมายของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile  range = IQR) 
กรณีท่ีข้อมูลหรือข้อความในข้อใด  ได้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  <  1.00   แสดงว่า  ความคิดเห็น

ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อมูล หรือข้อความนั้น สอดคล้องกัน 
กรณีท่ีข้อมูลหรือข้อความในข้อใด  ได้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  >  1.00   แสดงว่า  ความคิดเห็น

ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อมูล หรือข้อความนั้น ไม่สอดคล้องกัน 
การแปลความหมายของค่ามัธยฐาน (Median)  
ค่ามัธยฐาน (Median) มีค่าไม่เกิน 1.00   ถือว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อมูลหรือ

ข้อความนั้นมีความสอดคล้องกัน  
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) 
 ผู้วิจัยได้น าประเด็นค าถามจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ มาปรับปรุงและวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ประเด็นที่ซ้ ากัน จัดท าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นได้ประเด็นค าถามทั้งหมด 140 ข้อค าถาม 
แล้วน าไปสอบถามผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลในแต่ละส านักงานเขตที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่  1 ฝ่ายบริหาร 
ได้แก่ ผู้อ านวยการเขต ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มที่  2  ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในเขต , ครูที่ท าหน้าที่วิชาการ และกลุ่มที่  3 ฝ่ายสนับสนุน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน , หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในส านักงานเขต 
 
ตารางที่ 9  จ านวนผู้ให้ข้อมูลจากส านักงานเขต  จ านวน  48  เขต   

  จ านวนผู้ให้ข้อมูล  
ที ่ ส านักงานเขต กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม 
  ผอ.เขต ผอ.รร. ศน. คร ู ปธ.กก. หน.กศษ (คน) 
1 ส านักงานเขตคลองเตย 1 1 1 1 1 1 6 
2 ส านักงานเขตคลองสาน 1 1 1 1 1 1 6 
3 ส านักงานเขตคลองสามวา 1 1 1 1 1 1 6 
4 ส านักงานเขตคันนายาว 1 1 1 1 1 1 6 
5 ส านักงานเขตจตุจักร 1 1 1 1 1 1 6 
6 ส านักงานเขตจอมทอง 1 1 1 1 1 1 6 
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ตารางที่ 9  จ านวนผู้ให้ข้อมูลจากส านักงานเขต  จ านวน  48  เขต  (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขต กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม 
  ผอ.เขต ผอ.รร. ศน. คร ู ปธ.กก. หน.กศษ (คน) 
7 ส านักงานเขตดอนเมือง 1 1 1 1 1 1 6 
8 ส านักงานเขตดินแดง 1 1 1 1 1 1 6 
9 ส านักงานเขตดุสิต 1 1 1 1 1 1 6 
10 ส านักงานเขตตลิ่งชัน 1 1 1 1 1 1 6 
11 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 1 1 1 1 1 1 6 
12 ส านักงานเขตทุ่งครุ 1 1 1 1 1 1 6 
13 ส านักงานเขตธนบุรี 1 1 1 1 1 1 6 
14 ส านักงานเขตบางกะปิ 1 1 1 1 1 1 6 
15 ส านักงานเขตบางกอกน้อย 1 1 1 1 1 1 6 
16 ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 1 1 1 1 1 1 6 
17 ส านักงานเขตบางขุนเทียน 1 1 1 1 1 1 6 
18 ส านักงานเขตบางเขน 1 1 1 1 1 1 6 
19 ส านักงานเขตบางคอแหลม 1 1 1 1 1 1 6 
20 ส านักงานเขตบางแค 1 1 1 1 1 1 6 
21 ส านักงานเขตบางซื่อ 1 1 1 1 1 1 6 
22 ส านักงานเขตบางนา 1 1 1 1 1 1 6 
23 ส านักงานเขตบางบอน 1 1 1 1 1 1 6 
24 ส านักงานเขตบางพลัด 1 1 1 1 1 1 6 
25 ส านักงานเขตบางรัก 1 1 1 1 1 1 6 
26 ส านักงานเขตบึงกุ่ม 1 1 1 1 1 1 6 
27 ส านักงานเขตปทุมวัน 1 1 1 1 1 1 6 
28 ส านักงานเขตประเวศ 1 1 1 1 1 1 6 
29 ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1 1 1 1 1 1 6 
30 ส านักงานเขตพระนคร 1 1 1 1 1 1 6 
31 ส านักงานเขตพระโขนง 1 1 1 1 1 1 6 
32 ส านักงานเขตภาษีเจริญ 1 1 1 1 1 1 6 
33 ส านักงานเขตมีนบุรี 1 1 1 1 1 1 6 
34 ส านักงานเขตยานนาวา 1 1 1 1 1 1 6 
35 ส านักงานเขตราชเทวี 1 1 1 1 1 1 6 
36 ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 1 1 1 1 1 1 6 
37 ส านักงานเขตลาดกระบัง 1 1 1 1 1 1 6 
38 ส านักงานเขตลาดพร้าว 1 1 1 1 1 1 6 



263 
 

ตารางที่ 9  จ านวนผู้ให้ข้อมูลจากส านักงานเขต  จ านวน  48  เขต  (ต่อ) 

ที ่ ส านักงานเขต กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 รวม 
  ผอ.เขต ผอ.รร. ศน. คร ู ปธ.กก. หน.กศษ (คน) 

39 ส านักงานเขตวังทองหลาง 1 1 1 1 1 1 6 
40 ส านักงานเขตวัฒนา 1 1 1 1 1 1 6 
41 ส านักงานเขตสะพานสูง 1 1 1 1 1 1 6 
42 ส านักงานเขตสาทร 1 1 1 1 1 1 6 
43 ส านักงานเขตสายไหม 1 1 1 1 1 1 6 
44 ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 1 1 1 1 1 1 6 
45 ส านักงานเขตสวนหลวง 1 1 1 1 1 1 6 
46 ส านักงานเขตพญาไท 1 1 1 1 1 1 6 
47 ส านักงานเขตหลักสี่ 1 1 1 1 1 1 6 
48 ส านักงานเขตห้วยขวาง 1 1 1 1 1 1 6 
 รวม (คน) 48 48 48 48 48 48 288 

 

จากตารางที่   9  สรุปได้ว่า  ผู้ให้ข้อมูลจากส านักงานเขตๆ ละ จ านวน 6  คน  จ านวน 48 เขต  
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น  288  คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้จัดท าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น  (Opinionnaire)  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น     
2  ตอน คือ   
 ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check  List) 

ตอนที่  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  โดย
ก าหนดค่าระดับคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น  5  ระดับ  มีความหมายดังนี้ 

ระดับ  5  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับมากท่ีสุด ให้มีระดับ 5 คะแนน 

ระดับ  4  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับมาก       ให้มีระดับ 4 คะแนน 

ระดับ  3 หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับปานกลาง ให้มีระดับ 3 คะแนน 
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ระดับ  2  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับน้อย      ให้มีระดับ 2 คะแนน 

ระดับ  1  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับน้อยที่สุด ให้มีระดับ 1 คะแนน 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ สามารถตั้งกระทงค าถามได้ตรงกับกรอบแนวความคิดของการ

วิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 มีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้ 
1.1 ผู้วิจัยน าประเด็นข้อค าถาม จากการศึกษาเอกสาร (Documentary  Study) จ านวน 

115 ข้อค าถาม  และ จากการวิจัยอนาคต  (Ethnographic  Future  Research) จ านวน 135 ข้อค าถาม 
น ามาพัฒนา ปรับปรุงและวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นค าถามที่สอดคล้องกัน  จัดท าเป็นประเด็นค าถาม  
แล้วจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นขึ้นใหม่  เพ่ือน าไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด  โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น  2  ตอน  คือ 

ตอนที่  1  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบ 
ตอนที่ 2  ข้อค าถามความคิดเห็นที่ เกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียน   สังกัด

กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 
 1.2  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity)  
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ด้วยดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่ค านวณได้ในแต่ละข้อมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป148  และได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องรายข้อ ทุกข้อมีค่า 0.50 ขึ้นไป  ได้ประเด็นข้อค าถามทั้งหมด  140  ข้อ  แล้วน าไปปรับปรุง
แบบสอบถามตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญและค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.3 น าเครื่องการวิจัย ไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการวิจัย
ในครั้งนี้ จากส านักงานเขต 2 เขต โดยเพ่ิมจ านวนผู้ให้ข้อมูล เป็น ส านักงานเขตละ 18 คน รวมผู้ให้ข้อมูล
จ านวน 36 คน โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต , รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ,
ศึกษานิเทศก์  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด  วิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α – coefficient)  

                                                           
148 มาเรียม  นิลพันธุ์  , วิธีวิจัยทางการศึกษา (Research  Methodology in Education) , 2555  

177. 
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ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)149  ได้ค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
เท่ากับ  0.991  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการตามระเบียบวิจัย  ผู้วิจัยจึงเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
     การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ด าเนินการดังนี้ 

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และส่งแบบสอบถามความ
คิดเห็นทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลตามที่ก าหนด ได้แก่ จากส านักงานเขตและโรงเรียน รวมทั้งสิ้น       
282  ฉบับ   

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ในการวิจัย ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ  
1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  , ความถ่ี (Frequency) 
1.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ใช้วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ให้ถือว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนที่ได้จากแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลอยู่ในช่วงระดับความคิดเห็นใด หมายถึงระดับการปฏิบัตินั้น
ตรงตามสภาพจริง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)150 

ระดับ  5  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับมากท่ีสุด ให้มีระดับ 5 คะแนน 

ระดับ  4  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับมาก       ให้มีระดับ 4 คะแนน 

ระดับ  3 หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับปานกลาง ให้มีระดับ 3 คะแนน 

                                                           
149

  Lee J. Cronbach , Essentials of Psychologidal Test , 4th ed. [New York : Harper & 
Row , 1984] , 126. 
 

150 John W. Best and James V. KaHn , Research in Edcation ,10th ed (Masachusetts: 
Pearson Education Inc.,2006) , 310-311 
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ระดับ  2  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับน้อย      ให้มีระดับ 2 คะแนน 

ระดับ  1  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับน้อยที่สุด ให้มีระดับ 1 คะแนน 

1.3  การวิเคราะห์เพ่ือหาองค์ประกอบตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษที่ 21  โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor  Analysis : EFA) โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle  Component 
Analysis : PCA) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal  Rotation)  ด้วยวิธีแวรีแมกซ์ 
(Varimax) โดยก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรเข้าองค์ประกอบ 3 เกณฑ์  
ดังนี้  1) พิจารณาค่าความแปรปรวน (Eigen  Values) ที่มากกว่า 1 ขึ้นไป  2) พิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor  Loading)  ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.55 ขึ้นไป  3) 
พิจารณาองค์ประกอบทีมี่ตัวแปรยรรนานองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)151 
 1.4  การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  7  ท่าน 
 

สรุป 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ครั้งนี้เป็นการวิจัย     
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีแผนแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว ไม่มีการทดลอง 
โดยมีวัตถุประสงค์  คือ  เพ่ือทราบ  1) องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษที่ 21 , 2) ยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  
ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน 2 ตอน  คือ   
 ตอนที่ 1 

1.1)   เพ่ือทราบข้อมูล/ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
จากการศึกษาเอกสาร  ค้นคว้าข้อมูล ศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  โดยรวบรวมจากบทความ
ทางวิชาการ  นิตยสาร  วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เว็บไซค์ (Website)  รวมทั้งหนังสือและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  โดยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Content  Analysis) เกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 แล้วน าไปจัดท าเป็นประเด็นข้อค าถาม  ประมวลองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับ จัดสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)  

                                                           
151  Kaiser ,  cited in  Barbara  G.  Tabachnik  and Linda  S. Fidell , Using  

Multivariate  Statistics. (New  York : Harpaer &  Row  Publishing , 2001) , 588. 
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1.2) เพ่ือทราบข้อมูล/ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จาก
การวิจัยอนาคต (EFR) ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาภาคสนาม (Field  Study) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi – Structured Interview) กับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) จ านวน  18 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา โดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเทคนิคแบบบอกต่อ (Snowball 
Technique) ได้จ านวนผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่  1) กลุ่มนักการเมือง  2) กลุ่มนักวิชาการ/
นโยบาย/นักวางแผน   3) กลุ่มนักปฏิบัติ/นักบริหาร  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เกี่ยวกับประเด็นทิศทางการศึกษาการบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 กับผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยได้น าประเด็นข้อค าถาม จากข้อที่ 1  และ ข้อที่ 2 น ามาพัฒนา ปรับปรุงและวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ประเด็นค าถามที่สอดคล้องกัน  จัดท าเป็นประเด็นค าถามแล้วจัดท าเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นขึ้นใหม่  ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในครั้งนี้ คือ  ส านักงานเขต จ านวน 50 ส านักงานเขต  การก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) โดยใช้ตารางประมาณขนาดตัวอย่างของเครจซี่และ             
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ส านักงานเขต จ านวน 48 ส านักงานเขต  โดยมีผู้ให้
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่  1 ฝ่ายผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการเขต ผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มที่  2 ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์เขต และหัวหน้าฝ่ายการศึกษาในส านักงานเขต 
กลุ่มที่  3 ฝ่ายสนับสนุน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หัวหน้าฝ่ายการศึกษาใน
ส านักงานเขต  ได้ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 288 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จัดท าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 
(Opinonnaire)  

การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  (Content 
Vadility)  โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ด้วยดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า     
(α – coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  สถิติที่ใช้ คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยการ
น าค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)    

การวิเคราะห์เพ่ือหาองค์ประกอบตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษที่ 21  โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor  Analysis : EFA) โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle  Component 
Analysis : PCA) และหมุนแกนองค์ประกอบแบบตั้งฉาก (Orthogonal  Rotation)  ด้วยวิธีแวรีแมกซ์ 
(Varimax) โดยก าหนดข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งถือเป็นเกณฑ์การคัดเลือกตัวแปรเข้าองค์ประกอบ 3 เกณฑ์  
ดังนี้  1) พิจารณาค่าความแปรปรวน (Eigen Values) ที่มากกว่า 1 ขึ้นไป  2) พิจารณาค่าน้ าหนัก
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องค์ประกอบ (Factor  Loading)  ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.55 ขึ้นไป         
3) พิจารณาองค์ประกอบที่มีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร์ 
(Kaiser)152 

ตอนที่ 2 
การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  โดย

การสอบถามจกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  7  ท่าน 
 
 

                                                           
152  Kaiser ,  cited in  Barbara  G.  Tabachnik  and Linda  S. Fidell , Using  

Multivariate  Statistics (New  York : Harpaer &  Row  Publishing , 2001) , 588. 



   
  

 

บทที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21               
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือทราบองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 
21  2) เพ่ือทราบผลยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร (Documentary 
Study)   และจากการวิจัยอนาคต (EFR : Ethnography  Future  Research) และเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบตารางและแผนภูมปิระกอบค าบรรยาย จ าแนกการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
คือ 

ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษ  
ที่ 21     

1.1)  การบริหารจัดการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Study)   มีวิธีด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัย
ต่างประเทศเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียน 

2. สรุปผลการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยในประเทศและ
งานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน  

1.2)   การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จากการวิจัยอนาคต (EFR : 
Ethnography  Future  Research) มีวิธีด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.      คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ (Experts) จ านวน 18 ท่าน   
2. การสัมภาษณ์ (Interview)  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (Experts) เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 
3. สรุปวิเคราะห์ประเด็นจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือน าไปสร้างเป็นแบบสอบถาม

ความคิดเห็น (Opinionnaire) 

สรุปผลการยืนยันผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์เพ่ือหาองค์ประกอบตัวแปรของการบริหารโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  
Factor  Analysis : EFA)    สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
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1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

วิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  ของนักวิชาการ  ดังนี้  1. Rue 
& Byars , 2. Barton & Martin , 3. Daft R. , 4. Frank and Lillian  Glibreth , 5. Henry L. Gantt  6. 
Frederick W. Taylor , 7. Rensis Likert , 8. Peter Drucker , 9. Garry Hamel with Bill Breen  , 
10. Subir  Chowdhury , 11. Jame M. Kouzes and Barry S. Posner , 12. Ingalill Holmberg and 
Janas Ridderstrale. 13. Linda A. Hill. , 14. Paul A.L. Evans , 15. Stuart R. Levine. , 16. Caela 
Farren. , 17. Paul Dainty and Moreen Anderson. , 18. Sumanatra Ghoshal & Christopher A. 
Bartlett , 19. CK  Prahalad. , 20. Peter Lorange  , 21. J. wil Foppen. , 22. Robert M. Fulmer 
&Marshall Goldsmith  , 23. Peter M. Senge and Kartin H. Kauffer , 24. Hamid  Bouchihi & 
John R.Kimberly  , 25. David Conklin & Lawrence Tapp.  26. Dave Ulrich  , 27. Rosabeth  
Moss  Kanter  , 28. Doug  Miller  , 29. John  P. Kotter , 30. Jonathan  Boston  และคณะ  , 31.
พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์  , 32.ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ , 33.ชาญชัย  อาจินสมาจาร  34.เนตรพัณณา  ยาวิ
ราช  , 35.นพพงษ์  บุญจิตราดุล  , 36.ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ , 37.สมพงษ์  เกษมสิน 38.ปราชญา 
กล้าผจญและสมศักดิ์  คงเที่ยง  , 39.System Theory , 40.Contingency  Theory  , 41.Total Quality 
Management , 42.Quality Control Circle , 43.Result Based Management  , 44. School Based 
Management , 45. Benchmarking , 46.Learning  Organization , 47.Balanced Scorecard , 
48.Change Management  , 49. Risk Management  , 50. Knowledge Management ,  51. Six 
Sigma , 52. The  Agenda  53. Theory Z  , 54.กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักการศึกษา  
, 55.กฎกระทรวงศึกษาธิการ  และงานวิจัยที่เกี่ยว ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่  10  และ  11 
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การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ตัวเลขแทนชื่อ แทนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และใช้เครื่องหมาย   แทนสาระส าคัญที่น ามาใช้จากการศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการศึกษา  ดังตารางที่  10  ต่อไปนี้ 
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จากการตารางที่ 11  การวิเคราะห์ข้อมูลหรือประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์
ประเด็นหรือข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการน าประเด็น
ที่มึความซับซ้อน หรือคล้ายคลึงกัน รวมเป็นประเด็นข้อค าถาม ได้ข้อค าถามท้ังหมด 135 ข้อค าถาม 

1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
จากการวิจัยอนาคต (EFR : Ethnography  Future  Research)  ดังต่อไปนี้ 

การสัมภาษณ์ (Interview)  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  20 
ท่าน  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) นายจรูญ  มีธนาถาวร , 2) นางชนัญยา   จาดชนบท , 3) นางสาวฐานิตา     
แพร่วานิชย์ , 4) นางปราณี   สุคันธเสวี , 5) ดร.ประยูร   ครองยศ , 6) นายโฆษิต  อินทรชาติ , 7) นางสาว
อรชร  เลาทนันทน์ , 8) ดร.มิ่งขวัญ  กิติวรรณกร , 9) นายโสภณ  ค านึงเนตร , 10) ดร.อ านาจ  ช่างเรียน , 
11) นายไพโรจน์  โตเทศ , 12) นางดวงหทัย  เปลี่ยนดี , 13) นายโกมินทร์  สังคะนอง  ,14) ดร.ไพรพรรณ  
ไชยสุวรรณ , 15) ดร.วิชาญ  เหรียญวิไลรัตน์ , 16) นางจิราพร  ปทุมเทวาภิบาล , 17) ดร.สมบัติ          
เดชบ ารุง , 18) รศ.ดร.พรพิพัฒน์  เพิ่มผล 

การวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ตัวเลขแทนชื่อ – ชื่อสกุล และใช้เครื่องหมาย  √ แทน
สาระส าคัญหรือข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (EFR : Ethnography  Future  Research) เพ่ือประกอบ
การศึกษา  ดังตารางที่  12   

ตารางที่ 12  รายชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่งของผู้เชี่ยวชาญ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
1 นายจรูญ  มีธนาถาวร ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
2 นางชนัญยา   จาดชนบท รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
3 นางสาวฐานิตา   แพร่วานิชย์ รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
4 นางปราณี   สุคันธเสวี รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
5 ดร.ประยูร   ครองยศ ผู้ตรวจราชการระดับสูง กรุงเทพมหานคร 
6 นายโฆษิต  อินทรชาติ ผู้อ านวยการเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
7 นางสาวอรชร  เลาทนันทน์ อดีตผู้อ านวยการส านักงานยุทธศาสตร์   ส านักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
8 ดร.มิ่งขวัญ  กิตติวรรณกร หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์  ส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า 

กรุงเทพมหานคร 
9 นายโสภณ  ค านึงเนตร หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลการจัดการศึกษา  ส านักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 12  รายชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่งของผู้เชี่ยวชาญ  (ต่อ) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
10 ดร.อ านาจ  ช่างเรียน ผู้ตรวจการลูกเสือ ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ   

อดีต ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนประชานิเวศน์ 
11 นายไพโรจน์  โตเทศ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
12 นางดวงหทัย  เปลี่ยนดี ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดยายร่ม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 
13 นายโกมินทร์  สังคะนอง อดีตผู้อ านวยการช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดนิมมานรดี   

เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ 
14 ดร.ไพรพรรณ  ไชยสุวรรณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 
15 ดร.วิชาญ  เหรียญวิไลรัตน์ อตีดผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ 
16 นางจิราพร  ปทุมเทวาภิบาล ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 
17 อ.ดร.สมบัติ   เดชบ ารุง ผู้อ านวยการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพฯ 
18 รศ.ดร.พรพิพัฒน์  เพ่ิมผล อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา 
 

ผู้วิจัย สามารถสรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยสรุปสาระส าคัญ
ได้ดังตารางที่  13 

ตารางที่  13   การวิเคราะห์เนื้อหา/กระบวนการด้านการบริหารจัดการส าหรับศตวรรษที่ 21  
                  จากการสัมภาษณ์      

ข้อที ่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

1 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
การท างานและอาชีพ 

                  

2 เน้นทักษะการอ่านและเขียน                   

3 
พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

                  

4 การกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา                   

5 การบริหารจัดการตนเอง                   

6 เป็นประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะ                   

7 คุณภาพคนไทยยุคใหม่                   

8 คุณภาพครูยุคใหม่                   

9 คุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่                   
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ตารางที่  13   การวิเคราะห์เนื้อหา/กระบวนการด้านการบริหารจัดการส าหรับศตวรรษที่ 21  
                  จากการสัมภาษณ์  (ต่อ)    

ข้อที ่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

10 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการ
เรียนรู้ 

  
         

 
 

 
 

 
  

11 
แสวงหาความรู้/นวัตกรรม เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

 
   

 
  

 
    

  
    

12 
ผู้เรียน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ 

 

      

 

    

 

     

13 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

  
 

 
   

 
    

  
    

14 
ทักษะส าคัญเพื่อการเรียนรู้ 3 R 
(การอ่านออก การเขียนได้ การคิด
เลขได้) 

 

 

  

  

    

  

  

    

15 งานอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม                   

16 ครูเป็นครูมืออาชีพ                   

17 
ครูมีจิตวิญญาณ / จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

 
 

 
 

 
  

 
     

 
 

 
  

18 
ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ 2 
ภาษา 

                  

19 การปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสาร                   

20 
จั ด ก า ร ศึ ก ษ าสู่ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ         
มีคุณภาพ 

                  

21 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาในทุกภาคส่วน 

                  

22 
มีความสามารถ ความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ 

                  

23 การประชาสัมพันธ ์                   

24 บริหารบนความเปลี่ยนแปลง                   

25 การบริหารที่สามารถตรวจสอบได้                   

26 สร้างแบรนด์ให้กับโรงเรียน                   

27 การบริหารโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วม 

                  

28 รับรู้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียม
กัน ระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

                  

29 
ก า ร รั บ ฟั ง  จั ด ร ะ บ บ ก า ร
ปรึกษาหารืออย่างทั่วถึง เท่าเทียม
กัน 

                  



286 
 

ตารางที่  13   การวิเคราะห์เนื้อหา/กระบวนการด้านการบริหารจัดการส าหรับศตวรรษที่ 21  
                  จากการสัมภาษณ์  (ต่อ)    

ข้อที ่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

30 
สร้างความมั่นใจและใส่ใจต่อกันและ
กัน ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

                  

31 ผู้บริหาร / ครูผู้สอน ใฝ่เรียนรู้                   

32 
ผู้บริหาร มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณ 

 

 

 

  

       

 

  

 

  

33 บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล                   

34 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีมและภาวะผู้น า 

     
       

 
     

35 
มีความรู้พื้ นฐานที่ จ า เป็นในยุค
ดิจิทัล (วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ ภาษา) 

 

 

 

 

        

 

     

36 
มองไปในทิศทางเดียวกัน/เข้าใจ
ตรงกัน 

 
  

 
 

        
 

    

37 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานมีความเข้มแข็ง 

     
  

 
     

 
    

38 
ความแตกต่ างของบริบทแต่ละ
โรงเรียน/ชุมชน/ท้องถิ่น 

 
 

             
 

  

39 แนวคิดของผู้บริหาร                   

40 
ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่
เป็นอิสระ 

                  

41 มีคุณธรรม จริยธรรมและโปร่งใส                   

42 
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
ระบบการประกันคุณภาพทุกระดับ
และเป็นมาตรฐานสากล 

                  

43 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน                   

44 การให้ขวัญก าลังใจ                   

45 ห้องเรียนกลับด้าน                   

46 
โรงเรียนมีเอกภาพในการบริหาร
จัดการ 

                  

47 จัดสรรบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ตนเอง 

                  

48 ภาวะผู้น า                   

49 เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน                   

50 
ป รั บ ตั ว เ ข้ า กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ /
สิ่งแวดล้อมได้ดี 
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ตารางที่  13   การวิเคราะห์เนื้อหา/กระบวนการด้านการบริหารจัดการส าหรับศตวรรษที่ 21  
                  จากการสัมภาษณ์  (ต่อ)    

ข้อที ่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

51 
เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเอง
และผู้อื่น 

  
 

        
 

   
 

  

52 
ยอมรับสภาพผิด ในฐานะหัวหน้า
งาน 

  
 

        
 

   
 

  

53 
กล้าตัดสินใจ/เป็นผู้ตัดสินใจ ใน
สถานการณ์ที่ยากล าบาก ภายใต้
หลักการระดมความคิด 

  

 

 

 

      

 

   

 

  

54 มีความพอประมาณในการบริหาร                   

55 
โครงสร้างการบริหารงานภายในมี
การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
 

 
    

 
     

 
    

56 รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง                   

57 การปฏิรูปการทดสอบมาตรฐาน                   

58 
การปฏิรูปการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 

                  

59 
การน าเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการบริหารและ
จัดการเรียนรู้ 

                  

60 
เน้นทักษะสมอง ภาษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 

                  

61 บริหารบนฐานความรู้                   

62 
ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ไข
ปัญหา 

 

 

   

       

 

     

63 
ทักษะด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

                  

64 การปรับเปลี่ยนจุดเน้น                   

65 
คุ ณ ภ า พ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ
สถานศึกษา 

                  

66 การบริหารจัดการคนเก่ง                   

67 
หน่ ว ย เ หนื อ เป็ นหน่ วยบริ ก า ร
โรงเรียน 

                  

68 
จัดการศึกษาโดยเน้นมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นวัตถุประสงค์ปลายทาง 

                  

69 พฤติกรรมของผู้บริหาร                   

70 นักแชร์วิสัยทัศน ์                   

71 สามารถแสดงวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน                   

72 มีนวัตกรรมในการบริหาร                   
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ตารางที่  13   การวิเคราะห์เนื้อหา/กระบวนการด้านการบริหารจัดการส าหรับศตวรรษที่ 21  
                  จากการสัมภาษณ์  (ต่อ)    

ข้อที ่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

73 บริหารแบบมีเครือข่าย พันธมิตร                   

74 
เ น้ นกร ะบวนการ  ( Processes) 
มากกว่าผลลัพธ์ (Output)  

   

         

     

75 
ปรับโครงสร้ างการบริหารของ
กรุงเทพมหานครให้เล็กลง 

                  

76 
บริหารบนความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

                  

77 มีการปรับโครงสร้างการบริหาร
การศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

                  

78 ก า ร แ บ่ ง พื้ น ที่ ก า ร ป ก ค ร อ ง /
การศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็น 
7 เขต 

                  

79 โรงเรียนเป็นนิติบุคคล                   

80 ทักษะในการคิดขั้นสูง                   

81 ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม                   

82 
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น 
สร้างสรรค์และท้าทาย 

                  

83 การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์                   

84 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์                   

85 
การปรับเปลี่ ยนวัฒนธรรมและ
ภาษา 

                  

86 
ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
ทรัพยากรอย่ าง เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

                  

87 
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษา 

                  

88 
กระบวนการคิด การเรียนรู้  การ
สร้างสรรค์ เน้นการบูรณาการ 

                  

89 
การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษา     
ที่หลากหลายวิธีการ 

                  

90 
เวลาเรียนด้านวิชาการไม่เกิน 6 
ช่ัวโมงต่อวัน 

                  

91 เวลาเรียนทักษะชีวิต ไม่ เกิน 2 
ช่ัวโมงต่อวัน 

                  

92 
เปลี่ยนการสอนของครู / Teach 
less , Learn  more 
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ตารางที่  13   การวิเคราะห์เนื้อหา/กระบวนการด้านการบริหารจัดการส าหรับศตวรรษที่ 21  
                  จากการสัมภาษณ์  (ต่อ)    

ข้อที ่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

93 ไม่เห็นแก่ตัว                   

94 
ผู้เรียน ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง ( Independent 
Study) 

       

 

    

  

    

95 
ค รู ผู้ ส อ น  มี ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

       

 

    

  

    

96 
มีท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านคอยก ากับ
ดูแล 

                  

97 
เน้นทักษะชีวิต กิจกรรมทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม  

                  

98 
บริหารโครงการและโครงงานเป็น
หลัก 

                  

99 
การศึกษาตลอด ชีวิ ตที่ มี ค วาม
ยืดหยุ่น 

                  

100 ส่งเสริมการเรียน แบบ Home  
School 

                  

101 จัดสรรค่าตอบแทนแก่บุคลากรทาง
การศึกษาท่ีมาจากชุมชน 

                  

102 ไ ด้ รั บ เ งินสนับสนุ นจาก ชุมชน 
หมู่บ้านเพิ่มเติม 

                  

103 
มีการวัดผลและประเมินผลจาก
ส่วนกลางเมื่อผ่านช่วงช้ัน 

                  

104 เปิดกว้างในการศึกษาต่อ                   

105 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/ ธรรมชาติ โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

          
 

 
  

    

106 สร้างความเป็นเจ้าของ / หุ้นส่วน           

        

107 ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ                   

108 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/ ธรรมชาติ โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

          
 

 
  

    

109 ผู้น าท าก่อน ท าตัวเป็นตัวอย่าง                   

110 นักแก้ปัญหา                   

111 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้                   

112 องค์กรแห่งการเรียนรู้                   

113 
เ น้ น ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ด้ า น
งบประมาณและงานวิชาการ 
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ตารางที่  13   การวิเคราะห์เนื้อหา/กระบวนการด้านการบริหารจัดการส าหรับศตวรรษที่ 21  
                  จากการสัมภาษณ์  (ต่อ)    

ข้อที ่ รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

114 
บริ ห า ร โ ดย กา รย อมรั บค ว า ม
แตกต่ างของวัฒนธรรมภายใน
องค์กร/พหุวัฒนธรรม 

                  

115 
แสวงหาความรู้เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ 

            
 

     

116 ครูผู้สอน มีความริเริ่มสร้างสรรค์                   

117 รักษาสุขภาพ พลานามัย                   

118 บริหารด้วยเทคโนโลยี                   

119 บริหารด้วยยุทธศาสตร์                   

120 สังคมแห่งการเรียนรู้                   

121 
ปรับวุฒิการศึกษาให้ตรงกับเอก/
วิชาที่สอน 

             
 

    

122 
การประสานงานของหน่วยเหนือกับ
สถานศึกษา 

                  

123 มีแนวคิดที่พัฒนาการศึกษา                   

124 
ทุ่มเทจริงจัง จริงใจ เอาใจใส่ใน
หน้าท่ีรับผิดชอบ 

                  

125 ส่งเสริมให้น าแผนลงสู่การปฏิบัติ                   

126 
คุณลักษณะของนัก เ รี ยนแต่ละ
โรงเรียนมีความแตกต่างกัน 

               
 

  

127 
ผู้บริหารให้ความรู้ กับบุคลากร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา 

                  

128 ผู้มีส่วนร่วมเป็นผู้ก าหนดตัวช้ีวัด                   

129 องค์กรออกนอกระบบได้                   

130 ลดภาระงาน                   

131 ขยายโอกาสทางการศึกษา                   

132 สร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร                   

133 ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน                   

134 มีภูมิคุ้มกันในการบริหาร                   

135 มีเหตุมีผลในการบริหาร                   

 

 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส าหรับประเด็นตัวแปรการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 
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 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 18 ท่าน ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่ได้มาสังเคราะห์ประเด็นที่มีความ
คล้ายคลึงและซ้ าซ้อน มาจัดท าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ได้ประเด็นค าถาม จ านวน 115 ข้อ โดยการ
วิจัยในรอบนี้ ได้ผู้วิจัยยังคงก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มสัมภาษณ์ ส าหรับแสดงความ
คิดเห็นของแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ช่วงคะแนน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile  
Range) เป็นรายข้อประเด็นข้อค าถาม เพ่ือพิจารณาเลือกโอกาสที่จะเกิดขึ้น ในระดับมากขึ้นไป คือ 
ประเด็นที่มีค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  ส่วนความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.50  และค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยมกับค่ามัธยฐาน ไม่เกิน 1.0  
ได้ผลการวิเคราะห์ ตามตารางท่ี 14 
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จากตารางที่ 14  พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในประเด็นตัวแปรที่
เกี่ยวกับการบริการจัดการสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากทุก
ประเด็นตัวแปร (Md.≥3.50)  

ส่วนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความสอดคล้อง
กัน (Q.R.≤2.50) มีจ านวน 106 ประเด็นตัวแปร  และมีประเด็นตัวแปรที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่ไม่
สอดคล้องกัน (Q.R.≥2.50)  จ านวน 9 ประเด็นตัวแปร  คือ ข้อที่ 10  สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจ
อย่างแท้จริง มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ทั้งด้านงานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ
และงานการบริหารทั่วไป เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ    
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 , ข้อที่  22  สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงานภายใน โดยก าหนดงานการวางแผนเพ่ิมเติม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น , ข้อที่ 32  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped  Classroom) , ข้อที่ 33  
สถานศึกษาสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษา ให้การสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์และสถานที่ศึกษา เปิดกว้าง
ให้กับผู้มีโอกาสศึกษาต่อ , ข้อที่ 36 สถานศึกษามีแผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภายในองค์กร ให้มี
คุณภาพตามที่ ก.ก. ก าหนดไว้ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 ,  ข้อที่ 43  สถานศึกษาสามารถจัดสรรอัตราของบุคลากรได้ด้วย
ตนเอง และสามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายประเภทค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการศึกษาที่มาจากชุมชน โดยยึด
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินภายในสถานศึกษา , ข้อที่ 44 สถานศึกษาได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมที่ได้จากการ
จัดสรรเงินจากชุมชน ท้องถิ่น หมู่บ้าน เพ่ือช่วยเหลือในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , ข้อที่ 57 
สถานศึกษามีการพัฒนาเทคนิค วิธีการและเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีความพร้อมกับพลวัตแห่ง
ศตวรรษที่ 21 , ข้อที่  106  สถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือเทียบเท่า เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับ 3) พ.ศ. 2553 
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ผู้วิจัยได้น าประเด็นที่ได้จากการศึกษาเอกสาร จ านวน 135  ข้อค าถาม และการท าวิจัยเชิงอนาคต 
(EFR) จ านวน 106 ข้อค าถาม  รวมประเด็นที่ได้ทั้งหมด 241 ข้อค าถาม  มาวิเคราะห์ประเด็นที่ซ้ ากัน เพ่ือ
จัดจัดท าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ได้ประเด็นดังนี ้ 

ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

1 สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและบริหารทรัพยากรภายใน
องค์กร และสามารถควบคุมทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนภูมิภาพการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา  
มีการวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดขั้นตอน โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 
 

 

3 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการชี้น าให้บุคลากรได้ด าเนิน
กิจกรรมภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 

 
 

4 สถานศึกษามีการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ คุณภาพของผลลัพธ์ 
นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

 
 

 
 

5 ผู้บริหารมีการค้นหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด มีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิค/นวัตกรรมใหม่ๆในการบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมรับพลวัตของ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

 
 

 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้หลักการ ที่เป็นเหตุเป็นผลในการ
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือมอบหมายงาน และสามารถพัฒนาผู้น า และ
คัด เลือกผู้ น าของกลุ่มงานได้อย่ าง เหมาะสมตรงตามความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

 
 

 

7 สถานศึกษามีการก าหนดหลักการ จัดระเบียบในการปฏิบัติงาน 
ประยุกต์วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต 

 
 

 
 

8 ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สามารถในการบริหาร
จัดการคนเก่ง เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

9 ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร  มีการ
โต้ตอบกับบุคลากรทั้งที่เป็นด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรภายใน
สถานศึกษาอย่างเปิดเผย เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาองค์กร 

 
 

 
 

10 ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร มี
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ก าหนดไว้ สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร  สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร เพ่ือเตรียมพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 

 

11 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการบุคลากร สามารถ
บริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรบนความแตกต่างของวัฒนธรรม
ภายในองค์กรแบบพหุวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(Cross – Cultural skill) และความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคลบุคคล 
จนเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

 
 

12 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ขององค์กร ความต้องการและสถานการณ์ที่สถานศึกษาเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยวิธีการ SWOT  Analysis เพ่ือน าไปสู่การวางแผนกล
ยุทธ์ 

 
 

 

13 สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของค่าใช้จ่ายและแผนการใช้
จ่ายในอนาคตขององค์กรได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 

 
 

 

14 สถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัด หรือ KPIs ในการปฏิบัติงานภายใน
องค์กร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลกร 

 
 

 

15 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศขององค์กรได้
อย่างเป็นระบบ  สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายใน
องค์กรได้อย่างเป็นระบบ และตรงตามความต้องการ  

 
 

 
 

16 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงข่าวสารอย่างทั่วถึง 
สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ชุมชม ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

 
 

 
 

17 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อบุคลากร
ภายในองค์กรรู้และรักษาสิทธิ และหน้าที่ทั้งตนเองและบุคลากร
ภายในองค์กร อย่างเสมอภาคกัน 

 
 

 
 

18 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

19 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีทักษะรอบตัว และมีหลักการ วิธี 
แนวทาง เชี่ยวชาญในงานบริหารจัดการ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่บุคลากร สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

 
 

 
 

20 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสร้างทีมงานและบริหารจัดการทีมงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

 
 

 
 

21 สถานศึกษามีการวางนโยบายในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ
ภายในองค์กรได้อย่างมีระบบ 

 
 

 

22 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร 

 
 

 
 

23 ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นภายในองค์กร 

 
 

 
 

24 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษา 

 
 

 

25 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจในภารกิจตรงกัน 

 
 

 
 

26 สถานศึกษา มีค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรอย่างชัดเจน สามารถ
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมขององค์กร  สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่
วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเกื้อกูลแบ่งปันที่เหมาะสมกับพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

27 สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณแบบองค์รวม กระจาย
งบประมาณได้อย่างทั่วถึงและมีความคุ้มค่า 

 
 

 
 

28 ผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรได้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย 
สามารถรวมเอาความสามารถของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการการ
บริหารจัดการบุคคล 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

29 สถานศกึษามีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ก าหนดโครงสร้างที่เน้น
การกระจายอ านาจทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการ มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นล าดับ และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน       
ให้ความเป็นอิสระแก่กลุ่มงานและบุคลากรท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 

30 สถานศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นล าดับขั้นตอน และลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ให้ความเป็นอิสระแก่กลุ่มงานและบุคลากร
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 

31 สถานศึกษามีการบริหารงานบุคคล โดยใช้ความผูกพันกับความเป็น
ปัจเจกบุคคลภายในองค์กรในการตัดสินใจอย่างเมาะสมและเป็นที่
ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

 

32 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่เป็นระบบ สามารถ
ปรับเปลี่ยนขนาดให้เล็กลง ลดล าดับขั้นตอนตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 
 

 

33 ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ โดยการมอบอ านาจแก่บุคลากร
ตามล าดับชั้น และมีการควบคุม ก ากับ ดูแลจากส่วนกลาง 

 
 

 
 

34 สถานศึกษามีกระบวนการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

 
 

 

35 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีพฤติกรรมในการบริหารที่มี
หลักการ มีความสามารถบริหารทีมงานที่ร่วมมือ ร่วมแรงกัน
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร สร้างแนวคิดในการ
บริหารเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 
 

 
 

36 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความเป็นธรรมชาติของนัก
บริหารที่อยู่ในจิตใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยที่  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากร และเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร 

 
 

 
 

37 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการอย่างมี
หลักการ ที่เน้นกระบวนการบริหารเป็นปัจจัยส าคัญ มีการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

 
 

 
 

38 ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการสิ่งที่ท้าทาย
ใหม่ๆ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างคาดไม่ถึงในองค์กร มี
การตอบสนองเชิงบวกในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

39 ผู้บริหารจัดการมีความสามารถในการคาดคะเน จัดท าแผนในการจัด
โครงสร้างและระบบงาน จัดบุคลากรเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการ 

 
 

 

40 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ชัดเจน เที่ยงตรง
น่าเชื่อถือ และประสานความร่วมมือในทุกระดับ ทุกภาคส่วนของ
สังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

41 สถานศึกษามีการศึกษาปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ผู้เรียน บุคลากร หลักสูตร
สถานศึกษา ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความต้องการ
เบื้องต้น 

 
 

 

42 สถานศึกษามีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินการในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  แล้วน าผลการประเมินที่ได้ มาทบทวน
จัดล าดับความส าคัญ พิจารณาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือน าไป
วางแผนใหม่  ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาในครั้งต่อไป ตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

 
 

43 สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพทั้งที่เป็นเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เน้นความคุ้มค่าและประหยัด จน
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 
 

 
 

44 สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการสร้าง
เครือข่ายชุมชน ที่มีโครงสร้างแบบเครือข่าย (Network structure) 
และมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer) เชื่อมโยงบุคลากรเข้า
ด้วยกันก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

 
 

 
 

45 สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการตนเอง ด้วยความเป็นเอกภาพ
ด้วยการบริหารจัดการที่ ดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารได้ตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคต 

 
 

 
 

46 สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
 

 
 

47 สถานศึกษามีวิธีการและแนวทางในการประเมินผลขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ และมีการเปรียบเทียบผลการประเมินององค์กรกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

48 สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้วิธีการหรือกระบวนการบริหารจัดการที่
ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบสถานศึกษาอ่ืนที่มีมาตรฐานสูงกว่า 

 
 

 

49 สถานศึกษามีการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถสื่อสาร
ได้ทั้งสองทาง (Two – Way Communication) มีการกระจายข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ทั้งโรงเรียนในสังกัด ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือ
การตัดสินใจได้ทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 

 

50 ผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารจัดการภายในเชิงระบบ (System 
Theory) ที่เน้นกระบวนการ (Processes) เป็นขั้นตอนตามหลักการ 
ทฤษฎี แนวคิด  สามารถคิดเชิงระบบ สะท้อนความคิดได้อย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน มีระเบียบวิธีคิดที่มีรูปแบบและหลักการ และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

 

51 ผู้บริหารสถานศึกษา มีแบบแผนความคิดความเชื่อ ทัศนคติ ที่เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ์ มีความสามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย 
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

 
 

 

52 สถานศึกษามีการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดการด้านการเงิน 
การวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีการด าเนินการตามแผนงานที่ครบถ้วน 
เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุมกับข้อก าหนดทางกฎหมาย 

 
 

 

53 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความพึงพอใจ
ให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จากผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร
จัดการ 

 
 

 
 

54 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีการด าเนินงานตาม
ระบบการบริหารคุณภาพส าหรับอนาคตโดยใช้แนวคิดหรือหลักการ
บริหารที่ เหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 
 

 
 

55 สถานศึกษามีแผนการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์  มีการระบุ
และจ าแนกความเสี่ยง  จัดล าดับความเสี่ยงภายในองค์กร ที่จะมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดข้ึน กับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง 

 
 

 

 
 



311 
 

ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

56 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการ และมุ่งเน้นให้เกิด
กระบวนการตามแผนงานที่ก าหนด มีการควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 

57 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะทางสังคม มีทักษะการเรียนรู้และ
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 

 
 

 
 

58 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองโลกในแง่บวก 
ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่
เกิดข้ึน และสามารถมองหรือคาดคะเนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
ได้อย่างสร้างสรรค ์

 
 

 
 

59 สถานศึกษามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ
เลื่อนต าแหน่งที่มีประสิทธิภาผล เป็นธรรม และแจ้งผลการประเมินให้
บุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในอนาคต 

 
 

 

60 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระบบการ
ประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสารการประเมิน และการใช้ผล
การประเมินอย่างมีประมิทธิภาพ ก าหนดให้การวัดผลประเมินเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 

 
 

 

61 สถานศึกษามีการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรภายในองค์กรในลักษณะครอบครัวและหุ้นส่วน 

 
 

 
 

62 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี มีระบบการ
สื่อสารที่ชัดเจนและมุ่งเน้นการถ่ายทอดนโยบายให้แก่บุคลากรภายใน
สถานศึกษา เพ่ือให้การรับรู้  เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติให้
บรรลุผลร่วมกันได้ทุกกลุ่มงาน 

 
 

 

63 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสามารถบริหารงานบน
พ้ืนฐานของความพอดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21     

 
 

 
 

64 สถานศึกษามีการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เพ่ิมสาระ
ของท้องถิ่น ชุมชน ภูมิปัญญา บูรณาการเข้าในหลักสูตรสถานศึกษา
ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

 
 

 

65 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ มีการวางแผน
อนาคตของงานวิชาการอย่างเป็นระบบต่อเนืองและอย่างชัดเจน 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

66 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการส ารวจความ
ต้องการ เพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับพลวัตที่จะเกิดในอนาคตและตรงความ
ต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

 
 

 
 

67 สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
ปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตที่จ าเป็นในศตวรรษ      
ที่ 21 

 
 

 

68 สถานศึกษามีการจัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัด
การศึกษา และส่งเสริมให้บุคลากรได้จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ 

 
 

 

69 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา มี
การเพ่ิม/ขยายการด าเนินการประกันคุณภาพตามสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน และสามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ 

 
 

 
 

70 สถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา สามารถประสานงาน
กับเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ชุมชน 
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

 
 

 
 

71 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารการศึกษา ที่
ตอบสนองต่อความท้าทาย  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแผนปฏิบัติราชการ
ของสถานศึกษา แบบ 4 ปี และ 1 ปี โดยการน าปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอก มาวิเคราะห์สถานการณ์ที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
สามารถรองรับกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 21 ได้ 

 
 

 
 

72 สถานศึ กษามี ก า รบริ ห า รจั ดการด้ านอาคารสถานที่  แล ะ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการแผนงาน
ในการพัฒนาสถานที่เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 

 
 

 
 

73 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนต้องเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มี
การเรียนรู้ที่เป็นทีมและมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

74 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างและกระบวนการบริหารงบประมาณ มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ การจัดท าขั้นตอน
การปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล รายงานผลการใช้เงิน อย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

 
 

 

75 สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผู้น า ตามแผนกล
ยุทธ์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร มีการวางแผนการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มาจากการวิเคราะห์ตามความต้องการและ
จ าเป็นของสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เสมอภาคและเป็น
ธรรม 

 
 

 
 

76 สถานศึกษามีการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และ
มอบหมายงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
 

 

77 สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการ ระบบงานภายในให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่าด้วยการกระจายอ านาจ 

 
 

 
 

78 สถานศึกษามีระบบการบริหารที่ดี  มีการใช้หลักธรรมภิบาลที่
เหมาะสม สร้างความเชื่อม่ันและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

79 การปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเขต
การปกครองพ้ืนที่การศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็น  6  ส านักงาน
พ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  สพท.กทม.1  สพท.กทม.2  สพท.ก
ทม.3  สพท. กทม.4 สพท.กทม.5  สพท.กทม.6 

 
 

 
 

80 สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการเน้นทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะในการเรียนรู้
และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร ฯลฯ ควบคู่ไปกับเนื้อหาวิชาหลัก เ พ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 

81 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์
และท้าทาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 

82 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินที่ผ่านมา มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณะ (Identity)  จุดเน้น (Reorientation) ของ
สถานศึกษา เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

83 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
(Paradigm) และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ๆในการบริหารจัดการและ
กระบวนการท างานร่วมกันให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เพ่ือเตรียม
รับกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

84 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ เกิด
ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิด/ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

 
 

 
 

85 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระ โดยการ
เพ่ิมเติมทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับพลวัตที่จะ
เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 

86 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือ/สื่อในการจัดการเรียนการสอน 

 
 

 
 

87 สถานศึกษามีการบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  มี
การบูรณาการสามารถเรียนรู้ได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

 
 

 
 

88 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มี
การผลิตและการกระจายข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานศึกษา 
ครูผู้สอน นักเรียนและผลการด าเนินการ ให้สาธารณชนทั่วอย่างท่ัวถึง 

 
 

 
 

89 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลที่มีมาตรฐาน จากส่วนกลาง 
โดยเน้นการวัดความรู้  ความเข้าใจและทักษะ กระบวนการ 
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

90 สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการบริหารจัดการระบบการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มีการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการประกันในทุกข้ันตอน 

 
 

 
 

91 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา ในด้าน
คุณวุฒิ คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ  ทักษะในการบริหาร การ
จัดการความรู้และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

92 สถานศึกษามีการส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

 
 

93 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ มีแนวคิดที่จะพัฒนาการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

 
 

 
 

94 ผู้บริหารสถานศึกษามีความทุ่มเท จริงจัง จริงใจ เอาใจใส่ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และเอาในใจใส่กับบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 

 
 

 
 

95 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น กล้าปรับเปลี่ยน
ขอบข่ายงานโดยการเพ่ิมหรือลดงานขอบข่ายการบริหารภายในได้
อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

96 ผู้บริหารและบุคลากรภายในสถานศึกษา มีส่วนร่วมและมีความเข้าใจ
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สามารถน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

97 สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัดของคุณภาพการ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 

 
 

 
 

98 ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้ขวัญก าลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากร ในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 
 

 
 

99 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้ และท าความ
เข้าใจแผนยุทธศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และ
สามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 

100 สถานศึกษา มีการสร้างแบรนด์ (Brand) ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อ
สถานศึกษา 

 
 

 
 

101 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

102 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลัก มีการเสริมทักษะด้าน
วิชาการ ได้แก่ ทักษะทางสมอง ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเสริมทักษะด้านการด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกับถานการณ์
และพลวัตที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 

103 สถานศึกษามีการบริหารโครงการได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี มีการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการ
รายงานต่อสาธารณชนได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 
 

 
 

104 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-life 
Learning) ภายในสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น จัดสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้ทุก
เวลา 

 
 

 
 

105 สถานศึกษาจัดโครงสร้างเวลาเรียนที่เหมาะสมชัดเจน โดยก าหนด
อัตราส่วนของเวลาเรียนด้านวิชาการกับเวลาเรียนทักษะชีวิตต่อวัน  
คือ   4 : 2 

  
 

106 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกรองนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนานักเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนกา
รอนแบบ Home School  แก่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ 

  
 

107 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นนักคิด นักแก้ปัญหา ไม่เห็นแก่ตัว มีความ
เข้าใจในจุดอ่อน จุดแข็ งของตนเองและผู้ อ่ืน ปรับตัวได้ดีตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร 

 
 

 
 

108 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในจุดเด่น จุดอ่อนของตนเองและ
ผู้อ่ืน สามารถน าจุดเด่น จุดอ่อน ไปวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือการ
บริหารจัดการงานบุคคลได้เหมาะสมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

109 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคนิค วิธีการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
เปลี่ยนวิธีการสอนของครู แบบ Teach  less , Learn  more ให้มี
ความพร้อมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

100 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นหัวหน้า
สถานศึกษา และกล้าตัดสินใจ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก 
ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

111 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนต้องเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มี
การเรียนรู้ที่เป็นทีมและมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 
 

 
 

112 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีระบบความคิดและมีกระบวนการ
คิด เคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และมีวิจารณญาณ 

 
 

 
 

113 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 

114 สถานศึกษา  มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแสวงหา
คว ามรู้  รั ก ก า ร เ รี ย น รู้  มี ทั กษะ ในกา ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง 
(Independent Study : IS) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

115 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ริเริ่มสร้างสรรค์ 
กระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษ
ที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปผลิตนวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วย
ตนเอง  

 
 

 
 

116 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในเป็นพลเมืองที่
ทรงคุณค่า ทั้งเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สอดคล้องกับ
ระบบการปกครองในระดับสากล เพ่ือรองรับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

117 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วนและทุกๆระดับ เพ่ือรองรับกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

118 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการดูแลรักษาสุขภาพ 
พลานามัยของตนเองและผู้อ่ืนสอดคล้องกับการดูและสุขภาพอนามัย
ในระดับสากล มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการสร้างความเสี่ยงที่มี
ผลต่อสุขภาพ  

 
 

 
 

119 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้มีความพร้อมทางด้านอาชีพ เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเอง และพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

120 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา ให้มีความพร้อมทางการสื่อสาร มีทักษะด้านภาษา
อย่างน้อย 2 ภาษา เพ่ือพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับสากล และพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

121 สถานศึกษา มีแผนงานในการพัฒนาทักษะทางด้านสารสนเทศ การ
สื่อสารและด้านเทคโนโลยี ให้แก่ผู้เรียน ในแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 

122 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายใน มีระบบความคิดที่เป็น
รูปแบบเดียวกันและมีกระบวนการคิด เคราะห์ สังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ 

  
 

123 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการบนฐานแห่งความรู้ สามารถ
ใช้หลักการ ทฤษฎีที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 

124 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นระบบ 
สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก้ผู้เรียนให้มีความรู้ในระดับสากล ก้าวทัน
โลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 

125 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีหรือ
ระบบดิจิทัล สามารถใช้ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบดิจิทัลในการ
บริหารสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

126 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล (Good 
Governance) สามารถใช้หลักนิติธรรม หลักแห่งคุณธรรม หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
ได้อย่างสมดุลและเหมาะสม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

127 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการโดยมียุทธศาสตร์ สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก โดยใช้หลักการ ทฤษฎี น า
นโยบายระกับชาติ  ระดับสังกัด ระดับสถานศึกษา ลงสู่แผน
ยุทธศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงของพลวัตแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

128 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารบนความเปลี่ยนแปลง (Change 
Management) ได้อย่างสมดุลและเหมาะสม  ทันท่วงทีต่อพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

129 สถานศึกษา มีการพัฒนาองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทันยุค 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 

 
 

130 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม และน าผลการประเมินไปปรับปรุงในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

 
 

 
 

131 สถานศึกษามีภูมิคุ้มกันในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถตามหลักการ ทฤษฏี หลักธรรมาภิบาล ที่ถูกต้อง 

 
 

 
 

132 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบพอประมาณ สร้างความสมดุลใน
การบริหารงานภายในสถานศึกษา ไม่มุ่งเน้นงานไปอย่างใดอย่างหนึ่ง
มากจนเกินไป 

 
 

 
 

133 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญเพ่ือ
การเรียนรู้ ได้แก่  3 R (การอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขได้) 

 
 

 
 

134 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการ
แก้ไขปัญหา 

 
 

 
 

135 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล (วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ภาษา) 

 
 

 
 

136 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 

137 ผู้บริหารมีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยการส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการศึกษาต่อสูงขึ้นตามวิชาเอก 

 
 

 
 

138 สถานศึกษามีการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับงานด้านอาคารสถานที่ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านกายภาพของสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มี
ความพร้อมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
 

139 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็น
ครู มื ออาชีพ เ พียบพร้ อมทั้ ง จิ ตวิญาณของความเป็นครู และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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ตารางที่  15  วิเคราะห์ประเด็น การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จากการ
วิเคราะห์เอกสารกับการท าวิจัยเชิงอนาคต (EFR) (ต่อ) 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

วิเคราะห ์
เนื้อหา/เอกสาร EFR 

140 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความเข้มแข็ง 
ให้การสนับสนุนแก่สถานศึกษาในทุกๆด้าน 

 
 

 
 

 

จากตารางที่ 15  พบว่า  ประเด็นข้อค าถามที่ได้จากวิเคราะห์ประเด็นข้อค าถามที่ซ้ ากันหรือ         
มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งจากการศึกษาเอกสาร จ านวน 135 ข้อค าถาม และการวิจัยเชิงอนาคต (EFR) 
จ านวน 106 ข้อค าถาม  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประเด็นข้อถามแล้ว  มีประเด็นที่ซ้ าหรือคล้ายคลึงกัน จ านวน
101 ข้อค าถาม สรุปได้ข้อค าถามท้ังสิ้น จ านวน 140 ข้อค าถาม 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ที่ได้จากการวิเคราะห์ ไปสอบถามผู้ให้
ข้อมูลตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนด ได้ผลดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น 
1.1  การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ผลดังตารางที่ 16 

ตารางที่  16  ความถี่และร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานะ 
รวม 

คน ร้อยละ 
เพศ - ชาย 108 38.30 
 - หญิง 174 61.70 
 รวม 282 100.00 
อาย ุ - ไม่เกิน 30 ป ี 9 3.19 

 - 31 – 40 ป ี 58 20.57 
 - 41 – 50 ป ี 65 23.05 
 - 51 ปีข้ึนไป 150 53.19 
 รวม 282 100.00 

ระดับการศึกษาสูงสุด - ปริญญาตร ี 101 35.82 
- ปริญญาโท 163 57.80 
- ปริญญาเอก 12 4.25 
- อื่นๆ 6 2.13 

 รวม 282 100.00 
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ตารางที่  16   ค่าร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  (ต่อ) 

สถานะ 
รวม 

คน ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการท างาน - ไม่เกิน 10 ป ี 45 15.96 

- 11 – 20 ป ี 74 26.24 
- 21 – 30 ป ี 97 34.40 
- 30 ปีข้ึนไป 66 23.40 

 รวม 282 100.00 
ต าแหน่ง     กลุ่มที่ 1 - ผู้อ านวยการเขต   
 - ผู้อ านวยการสถานศึกษา 94 33.33 
     กลุ่มที่ 2 - หัวหน้าฝ่ายการศึกษา   
 - ศึกษานิเทศก ์ 94 33.33 
     กลุ่มที่ 3 - ครูท าหน้าที่วิชาการ   
 - ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 94 33.34 
 รวม 282 100.00 
ประสบการณ์ในการท างาน
ต าแหน่งปัจจุบัน 

- ไม่เกิน 5 ป ี 105 37.23 
- 6 – 10 ปี 69 24.47 
- 11 – 15 ป ี 53 18.79 
- 16 – 20 ป ี 24 8.51 
- 21 – 25 ป ี 8 2.84 
- 25 ปีขึ้นไป 23 8.16 

 รวม 282 100.00 
 

จากตารางที่ 16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.70 และเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 38.30   อายุ ส่วนใหญ่ อยู่ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 53.19 รองลงมา อายุ 
ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.05  ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
โท คิดเป็นร้อยละ 57.80 รองลงมา ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.82  ประสบการณ์ในการท างาน 
ส่วนใหญ่ อยู่ในระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.40  รองลงมา อยู่ในระหว่าง 11 – 20 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 26.24 ส่วนประสบการในการท างาน ส่วนใหญ่ อยู่ใน ไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.23 รองลงมา 
อยู่ในระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.47 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษที่ 21  ได้ผลตามตารางท่ี 17 

ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21   

  n = 282 

ข้อที ่
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1 สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและบริหารทรัพยากรภายใน
องค์กร และสามารถควบคุมทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ………………………………… 

 
 

4.39 

 
 

.569 

 
 

มาก 
2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนภูมิภาพการปฏิบัติงานภายใน

สถานศึกษา  มีการวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดขั้นตอน โครงการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน........... 

 
 

4.54 

 
 

.602 

 
 

มากที่สุด 
3 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการชี้น าให้บุคลากรได้

ด าเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย………….. 
 

4.48 
 

.615 
 

มาก 
4 สถานศึกษามีการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ คุณภาพของผลลัพธ์ 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน…………………………………………. 

 
 

4.43 

 
 

.581 

 
 

มาก 
5 ผู้บริหารมีการค้นหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด มีการแสวงหาความรู้

และเทคนิค/นวัตกรรมใหม่ๆในการบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมรับ
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ..................................................................................................  

 
 
 

4.29 

 
 
 

.702 

 
 
 

มาก 
6 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้หลักการ ที่เป็นเหตุเป็นผลในการ

คัดเลือกบุคลากรเพื่อมอบหมายงาน และสามารถพัฒนาผู้น า และ
คัดเลือกผู้น าของกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสมตรงตามความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร............................................................................................. 

 
 
 
 

4.41 

 
 
 
 

.614 

 
 
 
 

มาก 
7 สถานศึกษามีการก าหนดหลักการ จัดระเบียบในการปฏิบัติงาน 

ประยุกต์วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต……………………………………………………………………………… 

 
 

4.36 

 
 

.661 

 
 

มาก 
8 ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สามารถในการ

บริหารจัดการคนเก่ง เ พ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย………………………. 

 
 

4.38 

 
 

.686 

 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21   (ต่อ) 

n = 282 
ข้อที ่ ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

9 ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร     
มีการโต้ตอบกับบุคลากรทั้งที่เป็นด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
ภายในสถานศึกษาอย่างเปิดเผย เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กร......................................................... 

 
 
 

4.49 

 
 
 

.697 

 
 
 

มาก 
10 ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร มี

แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ก าหนดไว้ สามารถพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร  สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21……. 

 
 
 

4.43 

 
 
 

.689 

 
 
 

มาก 
11 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการบุคลากร 

สามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรบนความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมภายในองค์กรแบบพหุวัฒนธรรม ยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม (Cross – Cultural skill) และความเป็น
ปัจเจกของแต่ละบุคคลบุคคล จนเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

4.32 

 
 
 
 
 

.684 

 
 
 
 
 

มาก 
12 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมและ

วัฒนธรรมขององค์กร ความต้องการและสถานการณ์ที่สถานศึกษา
เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยวิธีการ SWOT  Analysis เพ่ือน าไปสู่การ
วางแผนกลยุทธ์…………………………………………………………………….. 

 
 
 

4.45 

 
 
 

.705 

 
 
 

มาก 
13 สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของค่าใช้จ่ายและแผนการ

ใช้จ่ายในอนาคตขององค์กรได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม…………….. 
 

4.32 
 

.646 
 

มาก 
14 สถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัด หรือ KPIs ในการปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลกร…………………………………………………………………………… 

 
 

4.22 

 
 

.665 

 
 

มาก 
15 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศขององค์กรได้

อย่างเป็นระบบ  สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายใน
องค์กรได้อย่างเป็นระบบ และตรงตามความต้องการ.....................  

 
 

4.38 

 
 

.665 

 
 

มาก 
16 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงข่าวสารอย่างทั่วถึง 

สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ชุมชม ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม…. 

 
 

4.34 

 
 

.656 

 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21    (ต่อ) 

n = 282 
ข้อที ่ ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

17 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อบุคลากร
ภายในองค์กรรู้และรักษาสิทธิ และหน้าที่ทั้งตนเองและบุคลากร
ภายในองค์กร อย่างเสมอภาคกัน....................................................  

 
 

4.50 

 
 

.666 

 
 

มากที่สุด 
18 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก……………………………. 
 

4.54 
 

.664 
 

มากที่สุด 
19 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีทักษะรอบตัว และมีหลักการ วิธี 

แนวทาง เชี่ยวชาญในงานบริหารจัดการ ปฏิบัติตนให้ เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร……………………………… 

 
 
 

4.47 

 
 
 

.681 

 
 
 

มาก 
20 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสร้างทีมงานและบริหารจัดการ

ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการ สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงทีและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี.................... 

 
 

4.43 

 
 

.694 

 
 

มาก 
21 สถานศึกษามีการวางนโยบายในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ

ภายในองค์กรได้อย่างมีระบบ………………………………………………….. 
 

4.19 
 

.695 
 

มาก 
22 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น

และคล่องตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร………………………………………….. 

 
 

4.44 

 
 

.657 

 
 

มาก 
23 ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ส่ ง เสริมการเรียนรู้ ของบุคลากรเ พ่ือ เตรียมพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร…………………………………….. 

 
 

4.50 

 
 

.687 

 
 

มากที่สุด 
24 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมใน

ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษา.................................. 
 

4.52 
 

.632 
 

มากที่สุด 
25 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจในภารกิจ
ตรงกัน............................................................................................. 

 
 
 

4.50 

 
 
 

.616 

 
 
 

มากที่สุด 
26 สถานศึกษา มีค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรอย่างชัดเจน 

สามารถแสดงให้ เห็นถึ งพฤติกรรมขององค์กร  สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเกื้อกูลแบ่งปันที่
เหมาะสมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21……………………………………… 

 
 
 

4.34 

 
 
 

.663 

 
 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21    (ต่อ) 

n = 282 
ข้อที ่ ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

27 สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณแบบองค์รวม กระจาย
งบประมาณได้อย่างทั่วถึงและมีความคุ้มค่า………………………………. 

 
4.38 

 
.660 

 
มาก 

28 ผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรได้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย 
สามารถรวมเอาความสามารถของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการ
การบริหารจัดการบุคคล..................................................................  

 
 

4.39 

 
 

.673 

 
 

มาก 
29 สถานศึกษามีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ก าหนดโครงสร้างที่

เน้นการกระจายอ านาจทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการ 
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นล าดับ และลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน ให้ความเป็นอิสระแก่กลุ่มงานและบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมาย……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

4.34 

 
 
 
 

.628 

 
 
 
 

มาก 
30 สถานศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นล าดับขั้นตอน และลด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ให้ความเป็นอิสระแก่กลุ่มงานและ
บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย.............................................................. 

 
 

4.35 

 
 

.616 

 
 

มาก 
31 สถานศึกษามีการบริหารงานบุคคล โดยใช้ความผูกพันกับความ

เป็นปัจเจกบุคคลภายในองค์กรในการตัดสินใจอย่างเมาะสมและ
เป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง............................................... 

 
 

4.25 

 
 

.682 

 
 

มาก 
32 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่เป็นระบบ สามารถ

ปรับเปลี่ยนขนาดให้เล็กลง ลดล าดับขั้นตอนตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน............................................................................................. 

 
 
 

4.27 

 
 
 

.684 

 
 
 

มาก 
33 ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ โดยการมอบอ านาจแก่บุคลากร

ตามล าดับชั้น และมีการควบคุม ก ากับ ดูแลจากส่วนกลาง………… 
 
4.38 

 
.650 

 
มาก 

34 สถานศึกษามีกระบวนการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน…………… 

 
4.40 

 
.613 

 
มาก 

35 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีพฤติกรรมในการบริหารที่มี
หลักการ มีความสามารถบริหารทีมงานที่ร่วมมือ ร่วมแรงกัน
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร สร้างแนวคิดในการ
บริหารเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้..................................................... 

 
 
 

4.50 

 
 
 

.655 

 
 
 

มากที่สุด 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21   (ต่อ) 

n = 282 
ข้อที ่ การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

36 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความเป็นธรรมชาติของ
นักบริหารที่อยู่ในจิตใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยที่  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากร และเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร……………………. 

 
 
 

4.48 

 
 
 

.665 

 
 
 

มาก 
37 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ

อย่างมีหลักการ ที่เน้นกระบวนการบริหารเป็นปัจจัยส าคัญ มีการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์…… 

 
 

4.46 

 
 

.637 

 
 

มาก 
38 ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการสิ่งที่ท้าทาย

ใหม่ๆ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างคาดไม่ถึงในองค์กร 
มีการตอบสนองเชิงบวกในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต...... 

 
 

4.40 

 
 

.684 

 
 

มาก 
39 ผู้บริหารจัดการมีความสามารถในการคาดคะเน จัดท าแผนในการ

จัดโครงสร้างและระบบงาน จัดบุคลากรเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการบริหารจัดการ....................................................................... 

 
 

4.31 

 
 

.722 

 
 

มาก 
40 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ชัดเจน 

เที่ยงตรงน่าเชื่อถือ และประสานความร่วมมือในทุกระดับ ทุกภาค
ส่วนของสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษ
ที่ 21……………………………………………………………………………………. 

 
 
 

4.32 

 
 
 

.678 

 
 
 

มาก 
41 สถานศึกษามีการศึกษาปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ผู้ เรียน บุคลากร 

หลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
ความต้องการเบื้องต้น..................................................................... 

 
 

4.38 

 
 

.706 

 
 

มาก 
42 สถานศึกษามีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินการในการ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  แล้วน าผลการประเมินที่ได้ มา
ทบทวนจัดล าดับความส าคัญ พิจารณาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข  
เพ่ือน าไปวางแผนใหม่  ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาในครั้ง
ต่อไป ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ได้อย่างเหมาะสม....................... 

 
 
 
 

4.45 

 
 
 
 

.653 

 
 
 
 

มาก 
43 สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพทั้งที่เป็นเงิน

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เน้นความคุ้มค่าและประหยัด 
จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร..................................................... 

 
 

4.42 

 
 

.639 

 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21   (ต่อ) 

n = 282 
ข้อที ่ การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

44 สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มี
การสร้างเครือข่ายชุมชน ที่มีโครงสร้างแบบเครือข่าย (Network 
structure) และมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer) เชื่อมโยง
บุคลากรเข้าด้วยกันก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ……………. 

 
 
 
 

4.32 

 
 
 
 

.728 

 
 
 
 

มาก 
45 สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการตนเอง ด้วยความเป็น

เอกภาพด้วยการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารได้ตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคต………………………………. 

 
 
 

4.36 

 
 
 

.672 

 
 
 

มาก 
46 สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ขององค์กร……………………………………………………………………………. 

 
 

4.38 

 
 

.654 

 
 

มาก 
47 สถานศึกษามีวิธีการและแนวทางในการประเมินผลขององค์กร

อย่างเป็นระบบ และมีการเปรียบเทียบผลการประเมินององค์กร
กับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้……………………………………………….. 

 
 

4.33 

 
 

.659 

 
 

มาก 
48 สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้วิธีการหรือกระบวนการบริหาร

จัดการที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบสถานศึกษาอ่ืนที่มีมาตรฐาน
สูงกว่า............................................................................................. 

 
 

4.17 

 
 

.730 

 
 

มาก 
49 สถานศึกษามีการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถ

สื่อสารได้ทั้งสองทาง (Two – Way Communication) มีการ
กระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง  ทั้ ง โรงเรียนในสังกัด 
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือการตัดสินใจได้ทันท่วงทีต่อการ
เปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21………………………………………………. 

 
 
 
 
 

4.20 

 
 
 
 
 

.750 

 
 
 
 
 

มาก 
50 ผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารจัดการภายในเชิงระบบ (System 

Theory) ที่เน้นกระบวนการ (Processes) เป็นขั้นตอนตาม
หลักการ ทฤษฎี แนวคิด  สามารถคิดเชิงระบบ สะท้อนความคิด
ได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีระเบียบวิธีคิดท่ีมีรูปแบบและหลักการ 
และสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นรูปธรรม........................ 

 
 
 
 

4.24 

 
 
 
 

.719 

 
 
 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21  (ต่อ) 

n = 282 
ข้อท ี การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
51 ผู้บริหารสถานศึกษา มีแบบแผนความคิดความเชื่อ ทัศนคติ ที่เกิด

จากการสั่งสมประสบการณ์ มีความสามารถในการท าความเข้าใจ 
วินิจฉัย เพ่ือช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม.......................... 

 
 

4.36 

 
 

.693 

 
 

มาก 
52 สถานศึกษามีการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดการด้าน

การเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีการด าเนินการตามแผนงาน
ที่ครบถ้วน เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุมกับข้อก าหนดทาง
กฎหมาย..........................................................................................  

 
 
 

4.43 

 
 
 

.594 

 
 
 

มาก 
53 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความพึง

พอใจให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จากผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การบริหารจัดการ...........................................................................  

 
 

4.37 

 
 

.680 

 
 

มาก 
54 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีการด าเนินงาน

ตามระบบการบริหารคุณภาพส าหรับอนาคตโดยใช้แนวคิดหรือ
หลักการบริหารที่เหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต................................................. 

 
 
 

4.29 

. 
 
 

.676 

 
 
 

มาก 
55 สถานศึกษามีแผนการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์  มีการ

ระบุและจ าแนกความเสี่ยง  จัดล าดับความเสี่ยงภายในองค์กร ที่
จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิดขึ้น กับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง.............. 

 
 
 

4.23 

 
 
 

.742 

 
 
 

มาก 
56 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการ และมุ่งเน้นให้เกิด

กระบวนการตามแผนงานที่ก าหนด มีการควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง................................................ 

 
 
 

4.29 

 
 
 

.692 

 
 
 

มาก 
57 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะทางสังคม มีทักษะการเรียนรู้และ

สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์…………………………………………………………………….. 

 
 

4.43 

 
 

.672 

 
 

มาก 
58 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองโลกในแง่บวก 

ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ที่เกิดขึ้น และสามารถมองหรือคาดคะเนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างสร้างสรรค์………………………………………………………. 

 
 
 

4.45 

 
 
 

.680 

 
 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21    (ต่อ) 

n = 282 

ข้อที ่
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
59 สถานศึกษามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ

เลื่อนต าแหน่งที่มีประสิทธิภาผล เป็นธรรม และแจ้งผลการ
ประเมินให้บุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นใน
อนาคต…………………………………………………………………………………. 

 
 
 

4.37 

 
 
 

.675 

 
 
 

มาก 
60 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระบบ

การประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสารการประเมิน และการ
ใช้ผลการประเมินอย่างมีประมิทธิภาพ ก าหนดให้การวัดผล
ประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ……………………………… 

 
 
 

4.40 

 
 
 

.589 

 
 
 

มาก 
61 สถานศึกษามีการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรในลักษณะครอบครัวและหุ้นส่วน 
 

4.41 
 

.597 
 

มาก 
62 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี มีระบบ

การสื่อสารที่ชัดเจนและมุ่งเน้นการถ่ายทอดนโยบายให้แก่
บุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การรับรู้ เข้าใจและสามารถ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุผลร่วมกันได้ทุกกลุ่มงาน................................. 

 
 
 

4.44 

 
 
 

.646 

 
 
 

มาก 
63 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสามารถบริหารงานบน

พ้ืนฐานของความพอดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษ    
ที่ 21................................................................................................  

 
 

4.50 

 
 

.655 

 
 

มากที่สุด 
64 สถานศึกษามีการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เพ่ิม

สาระของท้องถิ่น ชุมชน ภูมิปัญญา บูรณาการเข้าในหลักสูตร
สถานศึกษาท้ัง 8 กลุ่มสาระ........................................................... 

 
 

4.44 

 
 

.618 

 
 

มาก 
65 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ มีการ

วางแผนอนาคตของงานวิชาการอย่างเป็นระบบต่อเนืองและอย่าง
ชัดเจน………………………………………………………………………………….. 

 
 

4.38 

 
 

.644 

 
 

มาก 
66 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการส ารวจความ

ต้องการ เพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับพลวัตที่จะเกิดในอนาคตและตรงความ
ต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น………………. 

 
 
 

4.40 

 
 
 

.608 

 
 
 

มาก 
67 สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา มี
การปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21……………………………………………………………………….. 

 
 
 

4.44 

 
 
 

.589 

 
 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21    (ต่อ) 

n = 282 

ข้อที ่
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
68 สถานศึกษามีการจัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัด

การศึกษา และส่งเสริมให้บุคลากรได้จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ……………………………………………………………………… 

 
 

4.16 

 
 

.780 

 
 

มาก 
69 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา มีการเพ่ิม/ขยายการด าเนินการประกันคุณภาพตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และสามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ 

 
 
 

4.45 

 
 
 

.596 

 
 
 

มาก 
70 สถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา สามารถ

ประสานงานกับเครือข่ายได้อย่างมีประมิทธิภาพ ผ่านการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม…………………………….. 

 
 
 

4.33 

 
 
 

.648 

 
 
 

มาก 
71 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหาร

การศึกษา ที่ตอบสนองต่อความท้าทาย  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา แบบ 4 ปี และ 1 ปี โดยการ
น าปัจจัยทั้งภายในและภายนอก มาวิเคราะห์สถานการณ์ที่คาดว่า
จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ได้…………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

4.37 

 
 
 
 
 

.663 

 
 
 
 
 

มาก 
72 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  และ

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการ
แผนงานในการพัฒนาสถานที่เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 

 
 

4.45 

 
 

.642 

 
 

มาก 
73 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนต้องเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
มีการเรียนรู้ที่เป็นทีมและมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร…………………………………… 

 
 
 
 

4.33 

 
 
 
 

.675 

 
 
 
 

มาก 
74 สถานศึกษามีการจัด โครงสร้ า งและกระบวนการบริหาร

งบประมาณ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใช้เงิน อย่าง
เป็นระบบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้……………………….. 

 
 
 
 

4.43 

 
 
 
 

.617 

 
 
 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21    (ต่อ) 

n = 282 

ข้อที ่
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
75 สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผู้น า ตาม

แผนกลยุทธ์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร มีการวาง
แผนการบริหารจัดการบุคลากรที่มาจากการวิเคราะห์ตามความ
ต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เสมอภาคและเป็นธรรม…………………………………………………………. 

 
 
 
 

4.40 

 
 
 
 

.675 

 
 
 
 

มาก 
76 สถานศึกษามีการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และ
มอบหมายงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม…………………………………… 

 
 

4.47 

 
 

.654 

 
 

มาก 
77 สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการ ระบบงานภายในให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่าด้วยการกระจาย
อ านาจ…………………………………………………………………………………. 

 
 
 

4.48 

 
 
 

.654 

 
 
 

มาก 
78 สถานศึกษามีระบบการบริหารที่ดี มีการใช้หลักธรรมภิบาลที่

เหมาะสม สร้างความเชื่อม่ันและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

4.46 
 

.648 
 

มาก 
79 การปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น

เขตการปกครองพ้ืนที่การศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็น  6  
ส านักงานพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย  สพท.กทม.1  สพท.กทม.
2  สพท.กทม.3  สพท. กทม.4 สพท.กทม.5  สพท.กทม.6............. 

 
 
 

4.14 

 
 
 

.869 

 
 
 

มาก 
80 สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการเน้นทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะในการ
เรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ ควบคู่ไปกับเนื้อหาวิชาหลัก เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21…………………………………. 

 
 
 
 

4.24 

 
 
 
 

.736 

 
 
 
 

มาก 
81 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์

และท้าทาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษ    
ที่ 21……………………………………………………………………………………. 

 
 

4.30 

 
 

.680 

 
 

มาก 
82 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินที่ผ่านมา มาศึกษา วิเคราะห์

เพ่ือปรับเปลี่ยนอัตลักษณะ (Identity)  จุดเน้น (Reorientation) 
ของสถานศึกษา เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษ    
ที่ 21............................................................................................... 

 
 
 

4.32 

 
 
 

.663 

 
 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21    (ต่อ) 

n = 282 

ข้อที ่
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
83 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์ (Paradigm) และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ๆในการบริหาร
จัดการและกระบวนการท างานร่วมกันให้ เกิดขึ้ นภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเตรียมรับกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21................... 

 
 
 

4.30 

 
 
 

.719 

 
 
 

มาก 
84 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิด/ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21……………………………………………………………………….. 

 
 
 

4.32 

 
 
 

.684 

 
 
 

มาก 
85 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระ โดย

การเพ่ิมเติมทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับพลวัตที่
จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21……………………………………………………… 

 
 

4.41 

 
 

.644 

 
 

มาก 
86 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือ/สื่อในการจัดการเรียนการสอน……… 
 

4.49 
 

.616 
 

มาก 
87 สถานศึกษามีการบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  
มีการบูรณาการสามารถเรียนรู้ได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน……………………………………………………………………………… 

 
 
 

4.41 

 
 
 

.603 

 
 
 

มาก 
88 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

มีการผลิตและการกระจายข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่ เกี่ยวกับ
สถานศึกษา ครูผู้ สอน นักเรียนและผลการด าเนินการ ให้
สาธารณชนทั่วอย่างท่ัวถึง………………………………………………………. 

 
 
 

4.27 

 
 
 

.672 

 
 
 

มาก 
89 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลที่มีมาตรฐาน จาก

ส่วนกลาง โดยเน้นการวัดความรู้  ความเข้าใจและทักษะ 
กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21………………………………………………………… 

 
 
 

4.36 

 
 
 

.651 

 
 
 

มาก 
90 สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการบริหารจัดการระบบ

การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันในทุก
ขั้นตอน………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

4.40 

 
 
 
 

.624 

 
 
 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เก่ียวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21   (ต่อ) 

n = 282 

ข้อที ่
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
91 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา ในด้าน

คุณวุฒิ คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ  ทักษะในการบริหาร การ
จัดการความรู้และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21...................................... 

 
 
 

4.44 

 
 
 

.630 

 
 
 

มาก 
92 สถานศึกษามีการส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้………. 
 

4.44 
 

.629 
 

มาก 
93 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถและมี

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ มีแนวคิดที่จะพัฒนาการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ................................................................................ 

 
 

4.41 

 
 

.671 

 
 

มาก 
94 ผู้บริหารสถานศึกษามีความทุ่มเท จริงจัง จริงใจ เอาใจใส่ในหน้าที่

ที่รับผิดชอบ และเอาในใจใส่กับบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่าง
ทั่วถึง…………………………………………………………………………………… 

 
 

4.50 

 
 

.660 

 
 

มากที่สุด 
95 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบยืดหยุ่ น  กล้ า

ปรับเปลี่ยนขอบข่ายงานโดยการเพ่ิมหรือลดงานขอบข่ายการ
บริหารภายในได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในศตวรรษ
ที่ 21................................................................................................ 

 
 
 

4.38 

 
 
 

.712 

 
 
 

มาก 
96 ผู้บริหารและบุคลากรภายในสถานศึกษา มีส่วนร่วมและมีความ

เข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สามารถ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ……………………………. 

 
 

4.46 

 
 

.603 

 
 

มาก 
97 สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัดของคุณภาพการ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา.......................................................... 

 
 

4.43 

 
 

.629 

 
 

มาก 
98 ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้ขวัญก าลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจแก่

บุคลากร ในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม.......................... 
 

4.43 
 

.694 
 

มาก 
99 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้ และท า

ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
และสามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแห่ง
ศตวรรษท่ี 21.................................................................................. 

 
 
 
 

4.35 

 
 
 
 

.697 

 
 
 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21    (ต่อ) 

n = 282 

ข้อที ่
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
100 สถานศึกษา มีการสร้างแบรนด์ (Brand) ของตนเองอย่างเป็น

รูปธรรม จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรที่
มีต่อสถานศึกษา..............................................................................  

 
 

4.18 

 
 

.748 

 
 

มาก 
101 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพ

ของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
แห่งศตวรรษท่ี 21…………………………………………………………………. 

 
 

4.44 

 
 

.635 

 
 

มาก 
102 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นมาตรฐาน

การศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลัก มีการเสริมทักษะด้าน
วิชาการ ได้แก่ ทักษะทางสมอง ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเสริมทักษะด้านการด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกับ
ถานการณ์และพลวัตที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21........................... 

 
 
 
 
 

4.45 

 
 
 
 
 

.607 

 
 
 
 
 

มาก 
103 สถานศึกษามีการบริหารโครงการได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี มีการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมี
การรายงานต่อสาธารณชนได้อย่างน่าเชื่อถือ……………………………. 

 
 
 

4.43 

 
 
 

.645 

 
 
 

มาก 
104 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-

life Learning) ภายในสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น จัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  มีความ
ทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา................................................... 

 
 
 

4.39 

 
 
 

.667 

 
 
 

มาก 
105 สถานศึกษาจัดโครงสร้างเวลาเรียนที่เหมาะสมชัดเจน โดยก าหนด

อัตราส่วนของเวลาเรียนด้านวิชาการกับเวลาเรียนทักษะชีวิตต่อ
วัน  คือ   4 : 2……………………………………………………………………… 

 
 

4.30 

 
 

.710 

 
 

มาก 
106 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกรองนักเรียนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนานักเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การอนแบบ Home School  แก่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ............... 

 
 

3.94 

 
 

.989 

 
 

มาก 
107 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นนักคิด นักแก้ปัญหา ไม่เห็นแก่ตัว         

มีความเข้าใจในจุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและผู้อ่ืน ปรับตัวได้ดี
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บุคลากร.......................................................................................... 

 
 
 

4.35 

 
 
 

.759 

 
 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21  (ต่อ) 

n = 282 

ข้อที ่
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
108 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในจุดเด่น จุดอ่อนของตนเอง

และผู้อ่ืน สามารถน าจุดเด่น จุดอ่อน ไปวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ
การบริหารจัดการงานบุคคลได้เหมาะสมกับพลวัตแห่งศตวรรษ    
ที่ 21................................................................................................ 

 
 
 

4.37 

 
 
 

.710 

 
 
 

มาก 
109 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคนิค วิธีการการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือเปลี่ยนวิธีการสอนของครู แบบ Teach  less , Learn  more 
ให้มีความพร้อมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21.................................... 

 
 

4.22 

 
 

.717 

 
 

มาก 
110 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นหัวหน้า

สถานศึกษา และกล้ าตัดสินใจ แม้จะอยู่ ในสถานการณ์ที่
ยากล าบาก ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา..................................................................................... 

 
 
 

4.43 

 
 
 

.662 

 
 
 

มาก 
111 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญ

เพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่  3 R (การอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลข
ได้)………………………………………………………………………………………. 

 
 

4.37 

 
 

.673 

 
 

มาก 
112 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้ เ รี ยนให้มี ระบบความคิดและ             

มีกระบวนการคิด เคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล 
และมีวิจารณญาณ………………………………………………………………… 

 
 

4.37 

 
 

.637 

 
 

มาก 
113 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษ
ที่ 21……………………………………………………………………………………. 

 
 

4.48 

 
 

.573 

 
 

มาก 
114 สถานศึกษา  มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแสวงหา

ความรู้  รั กการ เรี ยนรู้  มีทั กษะในการ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง 
(Independent Study : IS) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษ   
ที่ 21……………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

4.36 

 
 
 
 

.672 

 
 
 
 

มาก 
115 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรู้ ทักษะ ริเริ่มสร้างสรรค์ 

กระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่ง
ศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปผลิตนวัตกรรม
ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง ……………………………………………………………….. 

 
 
 

4.31 

 
 
 

.649 

 
 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21    (ต่อ) 

n = 282 

ข้อที ่
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
116 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเป็นพลเมืองที่

ทรงคุณค่า ทั้งเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สอดคล้อง
กับระบบการปกครองในระดับสากล เพ่ือรองรับพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21……………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

4.45 

 
 
 
 

.614 

 
 
 
 

มาก 
117 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วนและทุกๆระดับ เพ่ือรองรับกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21………… 

 
 

4.40 

 
 

.625 

 
 

มาก 
118 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการดูแลรักษา

สุขภาพ พลานามัยของตนเองและผู้อ่ืนสอดคล้องกับการดูและ
สุขภาพอนามัยในระดับสากล มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการ
สร้างความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ.....................................................  

 
 
 

4.46 

 
 
 

.597 

 
 
 

มาก 
119 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนา

ทักษะชีวิต ให้มีความพร้อมทางด้านอาชีพ เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง และพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21………………………………… 

 
 

4.35 

 
 

.654 

 
 

มาก 
120 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนา

ทักษะด้านภาษา ให้มีความพร้อมทางการสื่อสาร มีทักษะด้าน
ภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา เพ่ือพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับสากล และ
พลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21…………………………………………………………. 

 
 
 

4.38 

 
 
 

.655 

 
 
 

มาก 
121 สถานศึกษา มีแผนงานในการพัฒนาทักษะทางด้านสารสนเทศ 

การสื่อสารและด้านเทคโนโลยี ให้แก่ผู้เรียน ในแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสม ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

 
 

4.34 

 
 

.678 

 
 

มาก 
122 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายใน มีระบบความคิดที่เป็น

รูปแบบเดียวกันและมีกระบวนการคิด เคราะห์ สังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และมีความริเริ่มสร้างสรรค์…………………….. 

 
 

4.30 

 
 

.667 

 
 

มาก 
123 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการบนฐานแห่งความรู้ 

สามารถใช้หลักการ ทฤษฎีที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21…………………………………….. 

 
 

4.34 

 
 

.693 

 
 

มาก 
124 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นระบบ 

สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก้ผู้เรียนให้มีความรู้ในระดับสากล ก้าว
ทันโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21…………………….. 

 
 

4.33 

 
 

.682 

 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21    (ต่อ) 

n = 282 

ข้อที ่
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
125 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีหรือ

ระบบดิจิทัล สามารถใช้ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบดิจิทัลใน
การบริหารสถานศึกษาได้อย่ าง เหมาะสมและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21……………………………………………….. 

 
 
 

4.26 

 
 
 

.778 

 
 
 

มาก 
126 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล 

(Good Governance) สามารถใช้หลักนิติธรรม หลักแห่ง
คุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าได้อย่างสมดุลและเหมาะสม      
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21………………... 

 
 
 
 

4.45 

 
 
 
 

.680 

 
 
 
 

มาก 
127 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการโดยมียุทธศาสตร์ 

สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก โดยใช้หลักการ 
ทฤษฎี น านโยบายระกับชาติ ระดับสังกัด ระดับสถานศึกษา ลงสู่
แผนยุทธศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงของพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21……………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

4.34 

 
 
 
 

.673 

 
 
 
 

มาก 
128 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารบนความเปลี่ยนแปลง (Change 

Management) ได้อย่างสมดุลและเหมาะสม  ทันท่วงทีต่อพลวัต
แห่งศตวรรษท่ี 21…………………………………………………………………. 

 
 

4.32 

 
 

.690 

 
 

มาก 
129 สถานศึกษา มีการพัฒนาองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทันยุค 

ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21……………… 
 

4.37 
 

.673 
 

มาก 
130 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม และน าผลการประเมินไปปรับปรุงใน
การด าเนินงานครั้งต่อไป………………………………………………………… 

 
 

4.30 

 
 

.679 

 
 

มาก 
131 สถานศึกษามีภูมิคุ้มกันในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้

ความรู้ ความสามารถตามหลักการ ทฤษฏี หลักธรรมาภิบาล      
ที่ถูกต้อง………………………………………………………………………………. 

 
 

4.33 

 
 

.686 

 
 

มาก 
132 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบพอประมาณ สร้างความ

สมดุลในการบริหารงานภายในสถานศึกษา ไม่มุ่งเน้นงานไปอย่าง
ใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไป………………………………………………………. 

 
 

4.38 

 
 

.665 

 
 

มาก 
133 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญ

เพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่  3 R (การอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลข
ได้)................................................................................................... 

 
 

4.48 

 
 

.615 

 
 

มาก 
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ตารางที่  17   ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21    (ต่อ) 

n = 282 

ข้อที ่
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
 ̅ S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
134 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา…………………………………………………………………. 

 
 

4.43 

 
 

.606 

 
 

มาก 
135 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล (วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ภาษา)……………………………. 

 
 

4.32 

 
 

.663 

 
 

มาก 
136 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง………………………. 
 

4.45 
 

.625 
 

มาก 
137 ผู้บริหารมีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยการส่งเสริม

สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อสูงขึ้นตามวิชาเอก................................. 
 

4.43 
 

.623 
 

มาก 
138 สถานศึกษามีการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับงานด้านอาคาร

สถานที่  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านกายภาพของ
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21…….. 

 
 
 

4.45 

 
 
 

.620 

 
 
 

มาก 
139 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความ

เป็นครูมืออาชีพเพียบพร้อมทั้งจิตวิญาณของความเป็นครูและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู.................................................................... 

 
 

4.48 

 
 

.586 

 
 

มาก 
140 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มีความ

เข้มแข็ง ให้การสนับสนุนแก่สถานศึกษาในทุกๆด้าน...................... 
 

4.48 
 

.655 
 

มาก 
สรุปโดยรวม 4.38 .665 มาก 

 

 จากตารางที่ 17  พบว่า เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ( ̅)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดย
ภาพรวมของตัวแปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 140 ข้อ  

พบว่า ค่าเฉลี่ย ( ̅)  เท่ากับ  4.38   แสดงว่า  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัว
แปรที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  อยู่ในระดับมาก  และพบว่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  โดยรวมเท่ากับ .665  แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 ใกล้เคียงกัน 
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 เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เป็นรายตัวแปรชองการบริหาร

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  ทั้ง  140  ตัวแปร  พบว่า  ค่าเฉลี่ย ( ̅) อยู่ระหว่าง  
3.94 – 4.45 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวตัวแปรของการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 อยู่ในระดับมาก  และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.)  มีค่าระหว่าง 0.569 – 
0.989 แสดงว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 ใกล้เคียงกัน 

 

สรุปผลยืนยันผลการวิจัย โดยการวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  
Factor  Analysis : EFA)   

ผู้วิจัย ได้ด าเนินเพ่ือยืนยันการวิจัยที่จากองค์ความรู้ที่ได้จากตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory  Factor  
Analysis : EFA)  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.1.1 การทดสอบความเหมาะสม ความพอเพียงและแมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร  ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบ คือ 

1)  ค่า  KMO  and  Bartlett’s  Test  โดยดูค่า KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  
Measure of Sampling Adequacy) ที่มีค่ามา (ค่าที่เข้าใกล้ 1) 

2) ค่าทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s  Test of  Sphericity 
H0  :   ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21           
ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1  :  ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21            
มีความสัมพันธ์กัน 

โดยพิจารณาจากค่า Chi – Square   และ การมีนัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05  
(Sig ≤ .05)  ว่ายอมรับหรือปฎิเสธสมมติฐาน ได้ผลตามตารางท่ี 21 

ตารางที่  18  ค่า  KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of Sampling Adequacy) ของ
องค์ประกอบหลัก 

Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of Sampling Adequacy) .961 
Bartlett’s  Test of  Sphericity   Approx.  Chi – Square 
     Df 
     Sig 

44750.399 
9730 
.000 
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จากตารางที่ 18  พบว่า ผลของการทดสอบ ค่า  KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of 
Sampling Adequacy) ไดค่าเท่ากับ 0.961  ซึ่งไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice)  ได้ท าการศึกษา    
ค่า KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of Sampling Adequacy) ในการวัดความเหมาะสมของ
ข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis) ได้หรือไม่  สรุปได้ว่า ถ้า ค่า KMO ≥ 
0.80  แสดงว่า ข้อมูลสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี   ดังนั้นข้อมูลชุดนี้ มีค่า KMO = 0.961 จึง
สามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้   

ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s  Sphericity  Test  
มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig 0.00 < 0.05)  แสดงว่า ค่าแมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ       
มีความสัมพันธ์กัน  ดังนั้น ข้อมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  
Analysis)  ต่อไป 

1.1.2 ขั้นตอนการท าการสกัดปัจจัย (Factor  Extraction)  ด้วยวิธีการสิเคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (Principal  Component  Analysis : PCA)  ผลการสกัดปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  แสดงเฉพาะองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen  Value)  ตั้งแต่ 1.00  
ขึ้นไป  แสดงค่าไอเกนได้ตามตารางท่ี 19 

ตารางที่  19  องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนและค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21   

 
องค์ประกอบ 

(Component) 

Extraction Sums of Squared Loading Rotation  Sums  of  Squared  Loading 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen  Value) 

ค่าร้อยละ 
ของความ
แปรปรวน 

(%  of  Variance) 

ค่าร้อยละ 
ของความ

แปรปรวนสะสม 
(Cumulative %  

of  Variance) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen  Value) 

ค่าร้อยละ 
ของความ
แปรปรวน 

(%  of  Variance) 

ค่าร้อยละ 
ของความ

แปรปรวนสะสม 
(Cumulative %  

of  Variance) 

1 74.337 53.098 53.098 30.195 21.568 21.568 
2 6.214 4.439 57.536 28.520 20.372 41.939 
3 2.796 1.997 59.533 6.112 4.366 46.305 
4 2.449 1.749 61.283 5.662 4.044 50.349 
5 1.941 1.386 62.669 4.398 3.142 53.491 
6 1.788 1.277 63.946 3.443 2.460 55.950 
7 1.685 1.203 65.149 3.231 2.308 58.258 
8 1.523 1.088 66.238 3.150 2.250 60.508 
9 1.423 1.016 67.254 3.092 2.209 62.717 
10 1.343 .959 68.213 2.888 2.063 64.780 
11 1.294 .924 69.137 2.678 1.913 66.693 
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ตารางที่  19  องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนและค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 (ต่อ) 

 
องค์ประกอบ 

(Component) 

Extraction Sums of Squared Loading Rotation  Sums  of  Squared  Loading 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen  Value) 

ค่าร้อยละ 
ของความ
แปรปรวน 

(%  of  Variance) 

ค่าร้อยละ 
ของความ

แปรปรวนสะสม 
(Cumulative %  

of  Variance) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen  Value) 

ค่าร้อยละ 
ของความ
แปรปรวน 

(%  of  Variance) 

ค่าร้อยละ 
ของความ

แปรปรวนสะสม 
(Cumulative %  

of  Variance) 

12 1.186 .847 69.984 2.361 1.686 68.379 
13 1.153 .823 70.807 1.924 1.374 69.754 
14 1.103 .788 71.595 1.762 1.259 71.012 
15 1.069 .763 72.359 1.428 1.020 72.032 
16 1.059 .757 73.115 1.300 .928 72.960 
17 1.021 .729 73.844 1.237 .884 73.844 

 

จากตารางที่ 19  พบว่า องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 
21 ที่มีค่าไอเกน (Eigen  Value) ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป มีจ านวนทั้งสิ้น  17  องค์ประกอบ  ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน (%  of  Variance) อยู่ระหว่าง  0.884 – 21.568  และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
(Cumulative %  of  Variance) เท่ากับ 30.195 แสดงว่า องค์ประกอบทั้ง 17 องค์ประกอบ  สามารถ
อธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้เท่ากับ 30.195 

เมื่อน าองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigen  Value) ตั้งแต่ 1 ขึ้น
ไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)  จ านวน 17 องค์ประกอบ  ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax  Method) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบในลักษณะที่
ชัดเจนขึ้นและสรุปเป็นองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ใน
การพิจารณาว่าเป็น  1  องค์ประกอบ  ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  
Loading)  ตั้งแต่ 0.55  ขึ้นไป153  จ านวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ
นั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป  พบว่า การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  มีทั้งสิ้น 3 
องค์ประกอบ  ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ  องค์ประกอบที่ 1 – 3  ส าหรับองค์ประกอบ
อ่ืนๆ จ านวน 14 องค์ประกอบขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงไม่เข้าข่ายการวิจัย  

องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด 3 องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบที่ 1  มีค่า
ความแปรปรวน  (Eigen  Value)  เท่ากับ 30.195  สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 
                                            
153 Barbara  G.  Tabachnik  and  Linda  S. Fidell , Using  Multivaiate  Statistics (New York : 
harper & Ror , 1983) , 411. 
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21.568  องค์ประกอบที่ 2  มีค่าความแปรปรวน (Eigen  Value) เท่ากับ 28.520  สามารถอธิบายความ
แปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 20.372  องค์ประกอบที่ 3 มีค่าความแปรปรวน (Eigen  Value) เท่ากับ 
6.112  สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 4.366   

นอกจากนี้ น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังจากการหมุนแกน
แบบตั้งฉาก (Orthogonal  Rotation)  รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 20 

ตารางที่ 20  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal  Rotation)  องค์ประกอบหลัก 

ข้อที่ 
Component 

1 2 3 
102 .784   
101 .736   
117 .725   
86 .717   
118 .714   
113 .693   
92 .689   
119 .681   
85 .679   
87 .677   
104 .672   
114 .671   
112 .664   
103 .663   
116 .658   
115 .639   
76 .631   
121 .623   
135 .623   
84 .621   
134 .612   
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ตารางที่ 20  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal  Rotation)  (ต่อ) 

ข้อที่ 
Component 

1 2 3 
100 .611   
90 .605   
139 .604   
133 .602   
82 .596   
120 .590   
132 .586   
111 .584   
77 .579   
89 577   
129 .577   
97 .573   
110 .552   
138 .551   
17  .789  
18  .782  
19  .768  
23  .738  
22  .714  
94  .712  
10  .710  
20  .701  
37  .699  
36  .695  
35  .691  
24  .685  
9  .673  
8  .672  
95  .656  
63  .650  
62  .648  
126  .646  
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ตารางที่ 20  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal  Rotation)  (ต่อ) 

ข้อที่ 
Component 

1 2 3 
98  .641  
25  .639  
58  .626  
93  .621  
11  .620  
28  .616  
16  609  
108  .593  
6  .585  
57  .581  
27  .570  
99  .568  
38  .565  
45   .648 
42   .648 
43   .603 
44   .575 

จากตารางที่ 20  พบว่า องค์ประของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21   
มี  3  องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่  1  มีจ านวนตัวแปรบรรยาย 35  ตัวแปร  องค์ประกอบที่  2     
มีจ านวนตัวแปรบรรยาย 31  ตัวแปร และ องค์ประกอบที่  3  มีจ านวนตัวแปรบรรยาย 4  ตัวแปร 

ตารางที่ 21  องค์ประกอบที่มีตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading) ตั้งแต่ 0.55  ขึ้นไป 
และมีจ านวนตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ ตั้งแต่  3  ตัวแปรขึ้นไป  ขององค์ประกอบหลัก 

องค์ประกอบ 
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
จ านวน 
ตัวแปร 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1 102 , 101 , 117 , 86 , 118 , 113 , 92 , 119 , 85 , 
87 , 104 , 114 , 112 , 103 , 116 , 115 , 76 , 121 , 
135 , 84 , 134 , 100 , 90 , 139 , 133 , 82 , 120, 
132 , 111 , 77 , 89 , 129 , 97 , 110 , 138 

35 .551 - .784 

2 17 , 18 , 19 , 23 , 22 , 94 , 10 , 20 , 37 , 36 , 35 , 
24 , 9 , 8 , 95 , 63 , 62 , 126 , 98 , 25 , 58 , 93 , 
11 , 28 , 16 , 108 , 6 , 57 , 27 , 99 , 38 

31 .565 - .789 
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ตารางที่ 21  องค์ประกอบที่มีตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading) ตั้งแต่ 0.55  ขึ้นไป 
และมีจ านวนตัวแปรบรรยายองค์ประกอบ ตั้งแต่  3  ตัวแปรขึ้นไป  ขององค์ประกอบหลัก 
(ต่อ) 

องค์ประกอบ 
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
จ านวน 
ตัวแปร 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

3 45 , 42 , 43 , 44 4 .575 - .648 
รวมทั้งสิ้น 70  

 จากตารางที่ 21  พบว่า องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษ   
ที่ 21  มีองค์ประกอบทั้งหมด  3  องค์ประกอบ  มีตัวแปรบรรยาย  70  ตัวแปร   ประกอบด้วย 

 องค์ประกอบที่ 1  มีตัวแปรบรรยาย  จ านวน  35  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 
.551 - .784 

 องค์ประกอบที่ 2  มีตัวแปรบรรยาย  จ านวน  31  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 
.565 - .789 

องค์ประกอบที่ 3  มีตัวแปรบรรยาย  จ านวน  4  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง  
.575 - .648 

 องค์ประกอบทั้ง  3  องค์ประกอบ  ผู้วิจัยได้ตั้งชื่อองค์ประกอบใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
องค์ประกอบและอธิบายรายละเอียดได้ตามตารางที่ 21 – 37  ดังนี้ 

ตารางที่ 22  รายละเอียดขององค์ประกอบที่ 1 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 102 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นมาตรฐาน

การศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลัก มีการเสริมทักษะด้าน
วิชาการ ได้แก่ ทักษะทางสมอง ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเสริมทักษะด้านการด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกับสถานการณ์
และพลวัตที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

.784 

2 101 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

.736 

3 117 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วนและทุกๆระดับ เพ่ือรองรับกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.725 
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ตารางที่ 22  รายละเอียดขององค์ประกอบที่ 1  (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
4 86 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือ/สื่อในการจัดการเรียนการสอน 
.717 

5 118 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการดูแลรักษา
สุขภาพ พลานามัยของตนเองและผู้ อ่ืนสอดคล้องกับการดูและ
สุขภาพอนามัยในระดับสากล มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการ
สร้างความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ  

.714 

6 113 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

.693 

7 92 สถานศึกษามีการส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

.689 

8 119 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้มีความพร้อมทางด้านอาชีพ เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง และพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.681 

9 85 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระ โดย
การเพ่ิมเติมทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับพลวัตที่จะ
เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

.679 

10 87 สถานศึกษามีการบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  มี
การบูรณาการสามารถเรียนรู้ ได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

.677 

11 104 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-
life Learning) ภายในสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น จัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความทันสมัย 
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา 

.672 

12 114 สถานศึกษา  มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้  รั กกา ร เ รี ยนรู้  มี ทั กษะ ในการ เ รี ยนรู้ ด้ ว ยตน เอ ง 
(Independent Study : IS) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.671 

13 112 สถานศึกษา มีการ พัฒนาผู้ เ รี ยนให้มี ระบบความคิดและมี
กระบวนการคิด เคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และมี
วิจารณญาณ 

.664 
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ตารางที่ 22  รายละเอียดขององค์ประกอบที่ 1  (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
14 103 สถานศึกษามีการบริหารโครงการได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี มีการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการ
รายงานต่อสาธารณชนได้อย่างน่าเชื่อถือ 

.663 

15 116 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในเป็นพลเมือง          
ที่ทรงคุณค่า ทั้งเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สอดคล้องกับ
ระบบการปกครองในระดับสากล เพ่ือรองรับพลวัตแห่งศตวรรษ     
ที่ 21 

.658 

16 115 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ริเริ่มสร้างสรรค์ 
กระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่ง
ศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปผลิตนวัตกรรม
ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง  

.639 

17 76 สถานศึกษามีการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และ
มอบหมายงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

.631 

18 121 สถานศึกษา มีแผนงานในการพัฒนาทักษะทางด้านสารสนเทศ การ
สื่อสารและด้านเทคโนโลยี ให้แก่ผู้เรียน ในแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

.623 

19 135 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล (วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ภาษา) 

.623 

20 84 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ 
เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิด/ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

.621 

21 134 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแก้ไขปัญหา 

.612 

22 100 สถานศึกษา มีการสร้างแบรนด์ (Brand) ของตนเองอย่างเป็น
รูปธรรม จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรที่มี
ต่อสถานศึกษา 

.611 
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ตารางที่ 22  รายละเอียดขององค์ประกอบที่ 1  (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
23 90 สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการบริหารจัดการระบบการ

ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มีการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา บุคลากร
มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันในทุกข้ันตอน 

.605 

24 139 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพเ พียบพร้อมทั้ งจิตวิญาณของความเป็นครูและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

.604 

25 133 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนต้องเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มี
การเรียนรู้ที่เป็นทีมและมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

.602 

26 82 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินที่ผ่านมา มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณะ (Identity)  จุดเน้น (Reorientation) ของ
สถานศึกษา เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

.596 

27 120 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา ให้มีความพร้อมทางการสื่อสาร มีทักษะด้านภาษา
อย่างน้อย 2 ภาษา เพ่ือพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับสากล และพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

.590 

28 132 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบพอประมาณ สร้างความสมดุล
ในการบริหารงานภายในสถานศึกษา ไม่มุ่งเน้นงานไปอย่างใดอย่าง
หนึ่งมากจนเกินไป 

.586 

29 111 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนต้องเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มี
การเรียนรู้ที่เป็นทีมและมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

.584 

30 77 สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการ ระบบงานภายในให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่าด้วยการกระจาย
อ านาจ 

.579 
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ตารางที่ 22  รายละเอียดขององค์ประกอบที่ 1  (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
31 89 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลที่มีมาตรฐาน จากส่วนกลาง 

โดยเน้นการวัดความรู้  ความเข้าใจและทักษะ กระบวนการ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

577 

32 129 สถานศึกษา มีการพัฒนาองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทันยุค 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

.577 

33 97 สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัดของคุณภาพการ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 

.573 

34 110 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นหัวหน้า
สถานศึกษา และกล้าตัดสินใจ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก 
ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

.552 

35 138 สถานศึกษามีการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับงานด้านอาคารสถานที่ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านกายภาพของสถานศึกษาให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มี
ความพร้อมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.551 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) 30.195 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  Variance) 21.568 

ค่าร้อยละความแปรแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  
Percent  of  Variance) 

 
21.568 

 

 จากตารางที่ 22  พบว่า องค์ประกอบที่  1  มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน  35  ตัวแปร  
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading)  คือ ตัวแปร 102 , 101 , 117 , 86 , 
118 , 113 , 92 , 119 , 85 , 87 , 104 , 114 , 112 , 103 , 116 , 115 , 76 , 121 , 135 , 84 , 134 , 
100 , 90 , 139 , 82 , 120 , 132 , 111 , 77 , 89 , 129 , 97 , 110 , 138 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรใน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .551 - .784  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) เท่ากับ 30.195  
และค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  Variance) เท่ากับ  21.568 และค่าร้อยละความแปร
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  Percent  of  Variance) เท่ากับ 21.568 
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง  35  ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 53.098 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) กับ
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องค์ประกอบทั้ง  3  องค์ประกอบ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปร
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1 ที่ตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับการบริหาร การด าเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา
และการจัดกิจกรรมเสริม  และผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 1  นี้ว่า “สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21” 

องค์ประกอบที่ 1  สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  พบว่า มีจ านวนตัวแปรบรรยาย
จ านวนมากเกินไป  ผู้วิจัย จึงด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที่ 1 ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. การทดสอบความเหมาะสม ความพอเพียงและแมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร    
ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบ คือ 

1.1  ค่า  KMO  and  Bartlett’s  Test  โดยดูค่า KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  
Measure of Sampling Adequacy) ที่มีค่ามา (ค่าที่เข้าใกล้ 1) 

1.2 ค่าทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s  Test of  Sphericity 
H0  :   ตัวแปรของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1  :   ตัวแปรของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความสัมพันธ์กัน 

โดยพิจารณาจากค่า Chi – Square   และ การมีนัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05  
(Sig ≤ .05)  ว่ายอมรับหรือปฎิเสธสมมติฐาน ได้ผลตามตารางท่ี 23 

ตารางที่  23   ค่า  KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of Sampling Adequacy) ของ
องค์ประกอบย่อยที่ 1 

Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of Sampling Adequacy) .971 
Bartlett’s  Test of  Sphericity   Approx.  Chi – Square 
     Df 
     Sig 

8971.797 
595 
.000 

 
จากตารางที่ 23  พบว่า ผลของการทดสอบ ค่า  KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of 

Sampling Adequacy) ได้ค่าเท่ากับ 0.971  ซึ่งไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice)  ได้ท าการศึกษาค่า 
ค่า  KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of Sampling Adequacy) ในการวัดความเหมาะสม
ของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis) ได้หรือไม่  สรุปได้ว่า ถ้า        
ค่า KMO ≥ 0.80  แสดงว่า ข้อมูลสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี   ดังนั้นข้อมูลชุดนี้ มีค่า KMO 
= 0.971 จึงสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้   

ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s  Sphericity  Test  
มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig 0.00 < 0.05)  แสดงว่า ค่าแมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ       
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มีความสัมพันธ์กัน  ดังนั้น ข้อมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  
Analysis)  ต่อไป 

2. ขั้นตอนการท าการสกัดปัจจัย (Factor  Extraction)  ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal  Component  Analysis : PCA)  ผลการสกัดปัจจัยที่เก่ียวกับการบริหารกิจกรรมด้านวิชาการ 
แสดงเฉพาะองค์ประกอบที่ทีค่าไอเกน (Eigen  Value)  ตั้งแต่ 1.00  ขึ้นไป  แสดงค่าไอเกนได้ตามตาราง 
ที่ 24 

ตารางที่  24  องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนและค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปรของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21  ของ
องค์ประกอบย่อย 

 
องค์ประกอบ 

(Component) 

Extraction Sums of Squared Loading Rotation  Sums  of  Squared  Loading 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen  Value) 

ค่าร้อยละ 
ของความ
แปรปรวน 

(%  of  Variance) 

ค่าร้อยละ 
ของความ

แปรปรวนสะสม 
(Cumulative %  

of  Variance) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen  Value) 

ค่าร้อยละ 
ของความ
แปรปรวน 

(%  of  Variance) 

ค่าร้อยละ 
ของความ

แปรปรวนสะสม 
(Cumulative %  

of  Variance) 

1 21.100 60.286 60.286 11.500 32.858 32.858 
2 1.104 3.154 63.439 10.704 30.581 63.439 

 
จากตารางที่ 24  แสดงจ านวนองค์ประกอบของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า 

องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen  Value) ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป มีจ านวนทั้งสิ้น  2  องค์ประกอบ  ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน (%  of  Variance) อยู่ระหว่าง  30.581 – 32.858  และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม (Cumulative %  of  Variance) เท่ากับ 63.439 แสดงว่า องค์ประกอบทั้ง                  
2 องค์ประกอบ  สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้เท่ากับ 63.439 

เมื่อน าองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigen  Value) ตั้งแต่ 1 ขึ้น
ไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)  จ านวน 2 องค์ประกอบ  ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax  Method) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบในลักษณะ       
ที่ชัดเจนขึ้นและสรุปเป็นองค์ประกอบ ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าเป็น  1  องค์ประกอบ  ใช้เกณฑ์ในการ
คัดเลือกตัวแปร โดยไม่ก าหนดค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading)  จ านวนตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป  พบว่า องค์ประกอบของ
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีทั้งสิ้น 2 องค์ประกอบ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ  องค์ประกอบที่ 1 – 2  องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด 2 องค์ประกอบ 
คือ  องค์ประกอบที่ 1  มีค่าความแปรปรวน  (Eigen  Value)  เท่ากับ 11.500  สามารถอธิบายความ
แปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 32.858  องค์ประกอบที่ 2  มีค่าความแปรปรวน (Eigen  Value) เท่ากับ 
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10.704  สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 30.581  นอกจากนี้ น้ าหนักองค์ประกอบ    
และตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังจากการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal  Rotation)  
รายละเอียดแสดงตามตารางที ่25 

ตารางที่ 25  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal  Rotation)  ชององค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษาแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขององค์ประกอบย่อย 

ข้อที่ 
Component 

1 2 
76 .754  
77 .754  
89 .748  
139 .715  
135 .691  
92 .683  
101 .674  
134 .664  
82 .663  
90 .660  
84 .633  
103 .609  
85 .608  
86 .596  
129 .591  
132 .583  
138 .581  
100 .578  
97 .562  
104 .561  
116  .799 
115  .749 
119  .729 
114  .722 
121  .705 
118  .704 
112  .702 
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ตารางที่ 25  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal  Rotation)  ชององค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษาแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (ต่อ) 

ข้อที่ 
Component 

1 2 
120  .692 
113  .661 
117  .656 
87  .629 
102  .603 
133  .569 
111  .566 
110  .494 

 

จากตารางที่  25  พบว่า องค์ประกอบของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21               
มี  2  องค์ประกอบย่อย  คือ  องค์ประกอบย่อยที่  1.1  มีจ านวนตัวแปร 20  ตัวแปร  องค์ประกอบย่อย        
ที่  1.2  มีจ านวนตัวแปร 15  ตัวแปร  

ตารางที่ 26  องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีตัว
แปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading)  

องค์ประกอบ
ย่อย 

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 

จ านวน 
ตัวแปร 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1 76 , 77 , 89 , 139 , 135 , 92 , 101 , 134 , 82 , 90 , 
84 , 103 , 85 , 86 , 129 , 132 , 138 , 100 , 97 , 
104 

20 .561 - .754 

2 116 , 115 , 119 , 114 , 121 , 118 , 112 , 120 , 113 
, 117 , 87 , 102 , 133 , 111 , 110 

15 .494 - .799 

รวมทั้งสิ้น 35  

จากตารางที่ 26  องค์ประกอบของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี  2 องค์ประกอบ
ย่อย   มีตัวแปรบรรยาย  38  ตัวแปร   ประกอบด้วย 

 องค์ประกอบย่อยที่ 1.1  มีตัวแปรบรรยาย  จ านวน  20  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ         
อยู่ระหว่าง .561 - .754 

 องค์ประกอบย่อยที่ 1.2  มีตัวแปรบรรยาย  จ านวน  15  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ       
อยู่ระหว่าง .494 - .799 
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ตารางที่ 27   รายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่ 1.1 ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 76 สถานศึกษามีการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และ
มอบหมายงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

.754 

2 77 สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการ ระบบงานภายในให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่าด้วยการกระจาย
อ านาจ 

.754 

3 89 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลที่มีมาตรฐาน จากส่วนกลาง 
โดยเน้นการวัดความรู้  ความเข้าใจและทักษะ กระบวนการ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

.748 

4 139 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพเ พียบพร้อมทั้ งจิตวิญาณของความเป็นครูและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

.715 

5 135 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล (วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ภาษา) 

.691 

6 92 สถานศึกษามีการส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

.683 

7 101 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

.674 

8 134 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแก้ไขปัญหา 

.664 

9 82 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินที่ผ่านมา มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณะ (Identity)  จุดเน้น (Reorientation) ของ
สถานศึกษา เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

.663 

10 90 สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการบริหารจัดการระบบการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มีการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา บุคลากร
มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันในทุกข้ันตอน 

.660 

 



355 
 

ตารางที่ 27  รายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่ 1.1 ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
11 84 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ เกิด

ความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิด/ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

.633 

12 103 สถานศึกษามีการบริหารโครงการได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี มีการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการรายงาน
ต่อสาธารณชนได้อย่างน่าเชื่อถือ 

.609 

13 85 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระ โดยการ
เพ่ิมเติมทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับพลวัตที่จะเกิดขึ้น
ในศตวรรษท่ี 21 

.608 

14 86 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้ เทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือ/สื่อในการจัดการเรียนการสอน 

.596 

15 129 สถานศึกษา มีการพัฒนาองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ทันยุค 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

.591 

16 132 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบพอประมาณ สร้างความสมดุลใน
การบริหารงานภายในสถานศึกษา ไม่มุ่งเน้นงานไปอย่างใดอย่างหนึ่ง
มากจนเกินไป 

.583 

17 138 สถานศึกษามีการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับงานด้านอาคารสถานที่ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านกายภาพของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มีความ
พร้อมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.581 

18 100 สถานศึกษา มีการสร้างแบรนด์ (Brand) ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 
จัดกิจกรรมเ พ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อ
สถานศึกษา 

.578 

19 97 สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัดของคุณภาพการ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 

.562 
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ตารางที่ 27  รายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่ 1.1 ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
20 104 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-

life Learning) ภายในสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น จัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความทันสมัย 
สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา 

.561 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) 11.500 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  Variance) 32.858 

ค่าร้อยละความแปรแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  
Percent  of  Variance) 

 
32.858 

 

จากตารางที่ 27  พบว่า องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีตัว
แปรส าคัญบรรยายจ านวน  20  ตัวแปร  เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  
Loading)  คือ ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .561       - .754  ค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) เท่ากับ 11.500  และค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  
Variance) เท่ากับ  32.858  และค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  
Percent  of  Variance) เท่ากับ 32.858 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า ตัวแปรทั้ง  25  ตัวแปรเป็นตัวแปรที่
ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ได้ร้อยละ  32.858 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigen  Value) กับองค์ประกอบทั้ง  2  องค์ประกอบ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็น
อันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1 ที่ตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับการบริหาร การ
ด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการกิจกรรมและการวางแผน หลักสูตรสถานศึกษาและการ
พัฒนาบุคลากร ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบย่อยท่ี 1.1 นี้ว่า “การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ” 
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ตารางที่ 28  รายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่ 1.2 ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 116 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในเป็นพลเมืองที่

ทรงคุณค่า ทั้งเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สอดคล้องกับ
ระบบการปกครองในระดับสากล เพ่ือรองรับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 
21 

.799 

2 115 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ริเริ่มสร้างสรรค์ 
กระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่ง
ศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปผลิตนวัตกรรม
ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง  

.749 

3 119 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้มีความพร้อมทางด้านอาชีพ เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง และพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.729 

4 114 สถานศึกษา  มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้  รั กกา ร เ รี ยนรู้  มี ทั กษะ ในการ เ รี ยนรู้ ด้ ว ยตน เอ ง 
(Independent Study : IS) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.722 

5 121 สถานศึกษา มีแผนงานในการพัฒนาทักษะทางด้านสารสนเทศ การ
สื่อสารและด้านเทคโนโลยี ให้แก่ผู้เรียน ในแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

.705 

6 118 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการดูแลรักษา
สุขภาพ พลานามัยของตนเองและผู้ อ่ืนสอดคล้องกับการดูและ
สุขภาพอนามัยในระดับสากล มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการ
สร้างความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ  

.704 

7 112 สถานศึกษา มีการ พัฒนาผู้ เ รี ยนให้มี ระบบความคิดและมี
กระบวนการคิด เคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และมี
วิจารณญาณ 

.702 

8 120 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา ให้มีความพร้อมทางการสื่อสาร มีทักษะด้านภาษา
อย่างน้อย 2 ภาษา เพ่ือพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับสากล และพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

.692 

9 113 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

.661 
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ตารางที่ 28  รายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่ 1.2 ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
(ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
10 117 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วนและทุกๆระดับ เพ่ือรองรับกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.656 

11 87 สถานศึกษามีการบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  มี
การบูรณาการสามารถเรียนรู้ ได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

.629 

12 102 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลัก มีการเสริมทักษะด้าน
วิชาการ ได้แก่ ทักษะทางสมอง ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเสริมทักษะด้านการด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกับสถานการณ์
และพลวัตที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

.603 

13 133 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญเพ่ือ
การเรียนรู้ ได้แก่  3 R (การอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขได้) 

.569 

14 111 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนต้องเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มี
การเรียนรู้ที่เป็นทีมและมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

.566 

15 110 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นหัวหน้า
สถานศึกษา และกล้าตัดสินใจ แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก 
ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

.494 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) 10.704 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  Variance) 30.581 

ค่าร้อยละความแปรแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  
Percent  of  Variance) 

 
63.439 

 

จากตารางที่ 28  พบว่า องค์ประกอบย่อยที่ 1.2  ขององค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรส าคัญบรรยาย
จ านวน  13  ตัวแปร  เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading)  คือ ตัวแปร ซึ่ง
มีค่าน้ าหนักตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .494 - .799 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) 
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เท่ากับ 10.704  และค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  Variance) เท่ากับ  30.581 และค่า
ร้อยละความแปรแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  Percent  of Variance) 
เท่ากับ 63.439 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง  15  ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบ
ได้ดีที่สุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารกิจกรรมวิชาการ ได้ร้อย
ละ  63.439 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value) กับองค์ประกอบย่อยทั้ง  
2  องค์ประกอบ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดใน
องค์ประกอบที่ 2  ที่ตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมสร้างเสริม
ทักษะ  และผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบย่อยที่ 1.2 นี้ว่า “การจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ” 

ตารางที่ 29  รายละเอียดขององค์ประกอบที่  2   

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 17 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อบุคลากร

ภายในองค์กรรู้และรักษาสิทธิ และหน้าที่ทั้งตนเองและบุคลากร
ภายในองค์กร อย่างเสมอภาคกัน 

.789 

2 18 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

.782 

3 19 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีทักษะรอบตัว และมีหลักการ วิธี 
แนวทาง เชี่ยวชาญในงานบริหารจัดการ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคลากร สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

.768 

4 23 ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร 

.738 

5 22 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร 

.714 

6 94 ผู้บริหารสถานศึกษามีความทุ่มเท จริงจัง จริงใจ เอาใจใส่ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และเอาในใจใส่กับบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

.712 
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ตารางที่ 29  รายละเอียดขององค์ประกอบที่  2  (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
7 10 ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร มี

แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีก าหนดไว้ สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร  สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร  เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

.710 

8 20 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสร้างทีมงานและบริหารจัดการทีมงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงทีและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

.701 

9 37 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการอย่าง
มีหลักการ ที่เน้นกระบวนการบริหารเป็นปัจจัยส าคัญ มีการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

.699 

10 36 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความเป็นธรรมชาติของ
นักบริหารที่อยู่ในจิตใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยที่  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากร และเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร 

.694 

11 35 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีพฤติกรรมในการบริหารที่มี
หลักการ มีความสามารถบริหารทีมงานที่ร่วมมือ ร่วมแรงกัน
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร สร้างแนวคิดในการ
บริหารเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

.691 

12 24 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษา 

.685 

13 9 ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร  มี
การโต้ตอบกับบุคลากรทั้งที่เป็นด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
ภายในสถานศึกษาอย่างเปิดเผย เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาองค์กร 

.673 

14 8 ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สามารถในการบริหาร
จัดการคนเก่ง เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

.672 

15 95 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น กล้าปรับเปลี่ยน
ขอบข่ายงานโดยการเพ่ิมหรือลดงานขอบข่ายการบริหารภายในได้
อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในศตวรรษท่ี 21 

.656 

16 63 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสามารถบริหารงานบน
พ้ืนฐานของความพอดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21     

.650 
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ตารางที ่29  รายละเอียดขององค์ประกอบที่  2  (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
17 62 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี มีระบบการ

สื่อสารที่ชัดเจนและมุ่งเน้นการถ่ายทอดนโยบายให้แก่บุคลากร
ภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การรับรู้ เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุผลร่วมกันได้ทุกกลุ่มงาน 

.648 

18 126 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล 
(Good Governance) สามารถใช้หลักนิติธรรม หลักแห่งคุณธรรม 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและหลัก
ความคุ้มค่าได้อย่างสมดุลและเหมาะสม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.646 

19 98 ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้ขวัญก าลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากร ในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

.641 

20 25 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจในภารกิจตรงกัน 

.639 

21 58 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองโลกในแง่บวก 
ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่
เกิดขึ้น และสามารถมองหรือคาดคะเนสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ 

.626 

22 93 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ มีแนวคิดที่จะพัฒนาการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

.621 

23 11 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการบุคลากร สามารถ
บริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรบนความแตกต่างของ
วัฒนธรรมภายในองค์กรแบบพหุวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม (Cross – Cultural skill) และความเป็นปัจเจกของ
แต่ละบุคคลบุคคล จนเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

.620 

24 28 ผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรได้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย 
สามารถรวมเอาความสามารถของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการการ
บริหารจัดการบุคคล 

.616 

25 16 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงข่าวสารอย่างทั่วถึง 
สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ชุมชม ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

.609 
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ตารางที่ 29  รายละเอียดขององค์ประกอบที่  2  (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
26 108 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในจุดเด่น จุดอ่อนของตนเองและ

ผู้อ่ืน สามารถน าจุดเด่น จุดอ่อน ไปวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือการ
บริหารจัดการงานบุคคลได้เหมาะสมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.593 

27 6 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้หลักการ ที่เป็นเหตุเป็นผลในการ
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือมอบหมายงาน และสามารถพัฒนาผู้น า และ
คัดเลือกผู้น าของกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสมตรงตามความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

.585 

28 57 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะทางสังคม มีทักษะการเรียนรู้และ
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 

.581 

29 27 สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณแบบองค์รวม กระจาย
งบประมาณได้อย่างทั่วถึงและมีความคุ้มค่า 

.570 

30 99 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้ และท าความ
เข้าใจแผนยุทธศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และ
สามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

.568 

31 38 ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการสิ่งที่ท้าทาย
ใหม่ๆ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างคาดไม่ถึงในองค์กร มี
การตอบสนองเชิงบวกในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

.565 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) 10.704 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  Variance) 30.581 

ค่าร้อยละความแปรแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  
Percent  of  Variance) 

 
63.439 

 

จากตารางที่ 29  พบว่า องค์ประกอบที่ 2  มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน  31  ตัวแปร  
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading)  คือ ตัวแปร ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรใน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .565 - .789  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) เท่ากับ 10.704  
และค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  Variance) เท่ากับ  30.581 และค่าร้อยละความแปร
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  Percent  of  Variance) เท่ากับ 63.439 
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง  31  ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และ
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องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ  
57.536 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) กับองค์ประกอบย่อยทั้ง         
3  องค์ประกอบ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดใน
องค์ประกอบที่ 2  ที่ตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารและหลักการ วิธีการในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่  2  นี้ว่า  “สมรรถนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ” 

องค์ประกอบที่ 2  พบว่า มีจ านวนตัวแปรบรรยายจ านวนมากเกินไป  ผู้วิจัย จึงด าเนินการ
วิเคราะห์องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะส าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21  ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การทดสอบความเหมาะสม ความพอเพียงและแมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร     
ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบ คือ 

1.1 ค่า  KMO  and  Bartlett’s  Test  โดยดูค่า KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  Measure 
of Sampling Adequacy) ที่มีค่ามา (ค่าที่เข้าใกล้ 1) 

1.2 ค่าทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s  Test of  Sphericity 
H0  :   ตัวแปรของสมรรถนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21   
        ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
H1  :   ตัวแปรของสมรรถนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
        มีความสัมพันธ์กัน 

โดยพิจารณาจากค่า Chi – Square   และ การมีนัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05  
(Sig ≤ .05)  ว่ายอมรับหรือปฎิเสธสมมติฐาน ได้ผลตามตารางท่ี 29 

ตารางที่  30   ค่า  KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of Sampling Adequacy) ของ
องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of Sampling Adequacy) .972 
Bartlett’s  Test of  Sphericity   Approx.  Chi – Square 
     Df 
     Sig 

8398.462 
465 
.000 

 
จากตารางที่ 30  พบว่า ผลของการทดสอบ ค่า  KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of 

Sampling Adequacy) ไดค่าเท่ากับ 0.972  ซึ่งไคเซอร์และไรซ์ (Kaiser and Rice)  ได้ท าการศึกษาค่า 
ค่า  KMO (Kaiser – Meyer – Olkin  Measure of Sampling Adequacy) ในการวัดความเหมาะสม
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ของข้อมูลว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis) ได้หรือไม่  สรุปได้ว่า ถ้า        
ค่า KMO ≥ 0.80  แสดงว่า ข้อมูลสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี   ดังนั้นข้อมูลชุดนี้ มีค่า KMO 
= 0.972 จึงสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้   

ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s  Sphericity  Test  
มีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig 0.00 < 0.05)  แสดงว่า ค่าแมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ       
มีความสัมพันธ์กัน  ดังนั้น ข้อมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  
Analysis)  ต่อไป 

2 ขั้นตอนการท าการสกัดปัจจัย (Factor  Extraction)  ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 
(Principal  Component  Analysis : PCA)  ผลการสกัดปัจจัยที่เกี่ยวกับสมรรถนะส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  แสดงเฉพาะองค์ประกอบที่ทีค่าไอเกน (Eigen  Value)  ตั้งแต่ 1.00  ขึ้นไป  
แสดงค่าไอเกนได้ตามตารางท่ี 31 

ตารางที่  31  องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวนและค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปรสมรรถนะส าหรับผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21 องค์ประกอบย่อย 

 
องค์ประกอบ 

(Component) 

Extraction Sums of Squared Loading Rotation  Sums  of  Squared  Loading 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen  Value) 

ค่าร้อยละ 
ของความ
แปรปรวน 

(%  of  Variance) 

ค่าร้อยละ 
ของความ

แปรปรวนสะสม 
(Cumulative %  

of  Variance) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(Eigen  Value) 

ค่าร้อยละ 
ของความ
แปรปรวน 

(%  of  Variance) 

ค่าร้อยละ 
ของความ

แปรปรวนสะสม 
(Cumulative %  

of  Variance) 

1 19.393 62.559 62.559 11.350 36.613 36.613 
2 1.237 3.990 66.548 9.280 29.935 66.548 

 

จากตารางที่ 31  แสดงจ านวนองค์ประกอบของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า 
องค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (Eigen  Value) ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป มีจ านวนทั้งสิ้น  2  องค์ประกอบ  ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน (%  of  Variance) อยู่ระหว่าง  29.935 – 36.613  และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม (Cumulative %  of  Variance) เท่ากับ 66.548 แสดงว่า องค์ประกอบทั้ง                  
2 องค์ประกอบ  สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้เท่ากับ 66.548 

เมื่อน าองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรือค่าไอเกน (Eigen  Value) ตั้งแต่ 1 ขึ้น
ไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser)  จ านวน 2 องค์ประกอบ  ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal 
Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax  Method) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบในลักษณะ       
ที่ชัดเจนขึ้นและสรุปเป็นองค์ประกอบ ทั้งนี้ในการพิจารณาว่าเป็น  1  องค์ประกอบ  ใช้เกณฑ์ในการ
คัดเลือกตัวแปร โดยไม่ก าหนดค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading)  จ านวนตัวแปรในแต่ละ
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องค์ประกอบต้องมีตัวแปรบรรยายองค์ประกอบนั้นๆ ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป  พบว่า องค์ประกอบของ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีทั้งสิ้น 2 องค์ประกอบ ที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ  องค์ประกอบที่ 1 – 2  องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมด 
2 องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบย่อยที่ 2.1  มีค่าความแปรปรวน  (Eigen  Value)  เท่ากับ 11.350  
สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 36.613  องค์ประกอบย่อยที่ 2.2  มีค่าความแปรปรวน 
(Eigen  Value) เท่ากับ 9.280  สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 66.548  นอกจากนี้ 
น้ าหนักองค์ประกอบ และตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังจากการหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal  Rotation)  รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 32 

ตารางที่ 32  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal  Rotation)  ชององค์ประกอบย่อยที่  1- 2  ขององค์ประกอบที่ 2  สมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ข้อที่ 
Component 

1 2 
10 .729  
24 .726  
17 .719  
37 .718  
22 .716  
8 .705  
23 .704  
11 .702  
25 .695  
19 .690  
28 .689  
27 .687  
35 .681  
9 .662  
18 .661  
20 .640  
36 .630  
6 .623  
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ตารางที่ 32  น้ าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกนแบบตั้งฉาก 
(Orthogonal  Rotation)  ชององค์ประกอบย่อยที่  1- 2  ขององค์ประกอบที่ 2  สมรรถนะ
ที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21  (ต่อ) 

ข้อที่ 
Component 

1 2 
38 .612  
16 .609  
93  .798 
95  .790 
94  .760 
98  .753 
63  .734 
57  .728 
58  .721 
62  .693 
99  .687 
108  .682 
126  .633 

 
จากตารางที่ 32  พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21   มี   2  องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบย่อยที่  1  มีจ านวนตัวแปรบรรยาย  20  ตัวแปร  
องค์ประกอบย่อยที่   2  มีจ านวนตัวแปรบรรยาย  11 ตัวแปร  

ตารางที่  33  องค์ประกอบย่อยขององค์ประกอบที่ 2  ที่มีตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  
Loading)  

องค์ประกอบ
ย่อย 

ตัวแปรของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

จ านวน 
ตัวแปร 

ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ 

1 10 , 24 , 17 , 37 , 22 , 8 , 23 ,11 , 25 , 19 , 28 , 
27 , 35 , 9 , 18 , 20 , 36 , 6 , 38 , 16 

20 .609 - .729 

2 93 , 95 , 94 , 98 , 63 , 57 , 58 , 62 , 99 , 108 , 
126 

11 .633 - .798 

รวมทั้งสิ้น 31  

 จากตารางที่ 33  พบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21   มีองค์ประกอบทั้งหมด  2  องค์ประกอบ  มีตัวแปรบรรยาย  31  ตัวแปร   ประกอบด้วย 
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 องค์ประกอบย่อยที่ 2.1  มีตัวแปรบรรยาย  จ านวน  20  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ        
อยู่ระหว่าง .609 - .729 

องค์ประกอบย่อยที่ 2.2  มีตัวแปรบรรยาย  จ านวน  11  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ        
อยู่ระหว่าง .633 - .798 

 

ตารางที่ 34  รายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่ 2.1 ขององค์ประกอบที่ 2  

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 10 ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร มี

แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีก าหนดไว้ สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร  สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร  เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

.729 

2 24 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษา 

.726 

3 17 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อบุคลากร
ภายในองค์กรรู้และรักษาสิทธิ และหน้าที่ทั้งตนเองและบุคลากร
ภายในองค์กร อย่างเสมอภาคกัน 

.719 

4 37 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการอย่าง
มีหลักการ ที่เน้นกระบวนการบริหารเป็นปัจจัยส าคัญ มีการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

.718 

5 22 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร 

.716 

6 8 ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สามารถในการบริหาร
จัดการคนเก่ง เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

.705 

7 23 ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร 

.704 

8 11 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการบุคลากร สามารถ
บริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรบนความแตกต่างของ
วัฒนธรรมภายในองค์กรแบบพหุวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม (Cross – Cultural skill) และความเป็นปัจเจกของ
แต่ละบุคคลบุคคล จนเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

.702 
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ตารางที่ 34 รายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่ 2.1 ขององค์ประกอบที่ 2  (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
9 25 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจในภารกิจตรงกัน 

.695 

10 19 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีทักษะรอบตัว และมีหลักการ วิธี 
แนวทาง เชี่ยวชาญในงานบริหารจัดการ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บุคลากร สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

.690 

11 28 ผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรได้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย 
สามารถรวมเอาความสามารถของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการการ
บริหารจัดการบุคคล 

.689 

12 27 สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณแบบองค์รวม กระจาย
งบประมาณได้อย่างทั่วถึงและมีความคุ้มค่า 

.687 

13 35 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีพฤติกรรมในการบริหารที่มี
หลักการ มีความสามารถบริหารทีมงานที่ร่วมมือ ร่วมแรงกัน
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร สร้างแนวคิดในการ
บริหารเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

.681 

14 9 ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร   มี
การโต้ตอบกับบุคลากรทั้งที่เป็นด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
ภายในสถานศึกษาอย่างเปิดเผย เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาองค์กร 

.662 

15 18 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

.661 

16 20 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสร้างทีมงานและบริหารจัดการทีมงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ทันท่วงทีและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

.640 

17 36 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง มีความเป็นธรรมชาติของนัก
บริหารที่อยู่ในจิตใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยที่  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากร และเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร 

.630 
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ตารางที่ 34  รายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่ 2.1 ขององค์ประกอบที่ 2  (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
18 6 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้หลักการ ที่เป็นเหตุเป็นผลในการ

คัดเลือกบุคลากรเพ่ือมอบหมายงาน และสามารถพัฒนาผู้น า และ
คัดเลือกผู้น าของกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสมตรงตามความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

.623 

19 38 ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการสิ่งที่ท้าทาย
ใหม่ๆ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างคาดไม่ถึงในองค์กร มี
การตอบสนองเชิงบวกในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

.612 

20 16 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงข่าวสารอย่างทั่วถึง 
สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ชุมชม ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

.609 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) 11.350 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  Variance) 36.613 

ค่าร้อยละความแปรแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  
Percent  of  Variance) 

 
36.613 

 

จากตารางที่ 34  พบว่า องค์ประกอบย่อยที่ 2.1   มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน  20 ตัวแปร  
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading)  คือ ตัวแปร 10 , 24 , 17 , 37 , 22 , 
8 , 23 , 11 , 25 , 19 , 28 , 27 , 35 , 9 , 18 , 20 , 36 , 6 , 38 , 16 ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรใน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .609 - .729  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value)  เท่ากับ 11.350  
และค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  Variance) เท่ากับ  36.613 และค่าร้อยละความแปร
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  Percent  of  Variance) เท่ากับ 36.613 
ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง  20  ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ได้ร้อยละ 36.613 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) กับ
องค์ประกอบทั้ง  2 องค์ประกอบ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปร
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2 ที่ตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับภาวะผู้น า และพฤติกรรมและวิธีการในการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบย่อยที่ 2.1 นี้ว่า “คุณสมบัติส าหรับ
ผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21 ” 
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ตารางที่ 35  รายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่ 2.2 ขององค์ประกอบที่ 2   

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 93 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้  ความเข้า ใจ  ความสามารถและมี

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ มีแนวคิดที่จะพัฒนาการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ 

.798 

2 95 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น กล้าปรับเปลี่ยน
ขอบข่ายงานโดยการเพ่ิมหรือลดงานขอบข่ายการบริหารภายในได้อย่าง
เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 

.790 

3 94 ผู้บริหารสถานศึกษามีความทุ่มเท จริงจัง จริงใจ เอาใจใส่ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และเอาในใจใส่กับบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 

.760 

4 98 ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้ขวัญก าลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร 
ในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

.753 

5 63 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสามารถบริหารงานบนพ้ืนฐาน
ของความพอดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษท่ี 21     

.734 

6 57 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะทางสังคม มีทักษะการเรียนรู้และสามารถคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

.728 

7 58 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองโลกในแง่บวก ปรับเปลี่ยน
ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น  และ
สามารถมองหรือคาดคะเนสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

.721 

8 62 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี มีระบบการสื่อสาร
ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นการถ่ายทอดนโยบายให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา 
เพ่ือให้การรับรู้ เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลร่วมกันได้ทุก
กลุ่มงาน 

.693 

9 99 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้ และท าความเข้าใจ
แผนยุทธศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และสามารถในการน า
แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

.687 

10 108 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในจุดเด่น จุดอ่อนของตนเองและผู้อ่ืน 
สามารถน าจุดเด่น จุดอ่อน ไปวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือการบริหารจัดการ
งานบุคคลได้เหมาะสมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.682 
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ตารางที่ 35  รายละเอียดขององค์ประกอบย่อยที่ 2 ขององค์ประกอบที่ 2  (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
11 126 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล 

(Good Governance) สามารถใช้หลักนิติธรรม หลักแห่งคุณธรรม 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและหลัก
ความคุ้มค่าได้อย่างสมดุลและเหมาะสม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

.633 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) 9.280 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  Variance) 29.935 

ค่าร้อยละความแปรแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  
Percent  of  Variance) 

 
66.548 

 

จากตารางที่ 35  พบว่า องค์ประกอบย่อยที่ 2.2  มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน  11  ตัวแปร  
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading)  คือ ตัวแปร 93 , 95 , 98 , 94 , 57 , 
107 , 63 , 108 , 58 , 126 , 62  ซึ่งมีค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .633 - .798  ค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) เท่ากับ 9.280  และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent  
of  Variance) เท่ากับ  29.935  และค่าร้อยละความแปรแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  
present  of  Percent  of  Variance) เท่ากับ 66.548 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง  11  ตัวแปร
เป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีท่ีสุด และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 66.548  และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) กับองค์ประกอบทั้ง  2  องค์ประกอบย่อย แล้ว
องค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 2 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2 ที่ตัวแปร
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับภาวะผู้น า และพฤติกรรมและวิธีการในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 
ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบย่อยท่ี 2.2 นี้ว่า “ ทักษะการบริหารในศตวรรษท่ี 21 ” 
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ตารางที่ 36  รายละเอียดขององค์ประกอบที่ 3 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียด 
ค่าน้ าหนัก 

องค์ประกอบ 
1 45 สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการตนเอง ด้วยความเป็นเอกภาพ

ด้วยการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารได้ตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคต 

.648 

2 42 สถานศึกษามีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินการในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  แล้วน าผลการประเมินที่ได้ มาทบทวน
จัดล าดับความส าคัญ พิจารณาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือน าไป
วางแผนใหม่  ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาในครั้งต่อไป ตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ได้อย่างเหมาะสม 

.648 

3 43 สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพทั้งที่เป็นเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เน้นความคุ้มค่าและประหยัด จน
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

.603 

4 44 สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการสร้าง
เครือข่ายชุมชน ที่มีโครงสร้างแบบเครือข่าย (Network structure) 
และมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer) เชื่อมโยงบุคลากรเข้า
ด้วยกันก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

.575 

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) 2.796 
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (percent  of  Variance) 1.997 

ค่าร้อยละความแปรแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  
Percent  of  Variance) 

 
59.533 

 

จากตารางที่  36  พบว่า องค์ประกอบที่  3  มีตัวแปรส าคัญบรรยายจ านวน  4  ตัวแปร  
เรียงล าดับความส าคัญตามน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  Loading)  คือ ตัวแปร 45 , 42 , 43 , 44 ซึ่งมี
ค่าน้ าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .575 - .648  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen  Value) 
เท่ากับ 2.796  และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent  of  Variance) เท่ากับ  1.997  และค่าร้อย
ละความแปรแปรปรวนสะสมของตัวแปร (Cumulative  present  of  Percent  of  Variance) เท่ากับ 
59.533 ลักษณะเช่นนี้แสดงว่า  ตัวแปรทั้ง  4  ตัวแปรเป็นตัวแปรที่ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีที่สุด 
และองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษ   
ที่ 21  ได้ร้อยละ 59.533 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Value)              
กับองค์ประกอบทั้ง  3  องค์ประกอบ แล้วองค์ประกอบนี้มีความส าคัญเป็นอันดับ 3 และเมื่อพิจารณาตัว
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แปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2 ที่ตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ , แผนการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและการประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขและการมีส่วนร่วม  ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ การ
ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ” 

 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
มีองค์ประกอบทั้งหมด 3 องค์ประกอบ  สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  38  องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

จากแผนภูมิที่ 38   สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในศตวรรษที่ 21  มีองค์ประกอบทั้งหมด  3  องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ 1 สถานศึกษาแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   องค์ประกอบที่ 2  สมรรถนะส าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21   องค์ประกอบที่ 3  
การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1  สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีตัวแปรบรรยาย  35  ตัวแปร  
ประกอบด้วย  แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบย่อย  มีรายละเอียดดังนี้ 

 องค์ประกอบย่อยที่ 1.1  การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  มีตัวแปรบรรยาย  20  ตัวแปร  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และมอบหมายงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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2. สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการ ระบบงานภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่าด้วยการกระจาย
อ านาจ 

3. สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลที่มีมาตรฐาน จากส่วนกลาง โดยเน้นการวัดความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพเพียบพร้อมทั้ง
จิตวิญาณของความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

5. สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล (วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ภาษา) 

6. สถานศึกษามีการส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร
จัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7. สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 

8. สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา 

9. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินที่ผ่านมา มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือปรับเปลี่ยนอัตลักษณะ 
(Identity)  จุดเน้น (Reorientation) ของสถานศึกษา เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

10. สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันในทุกข้ันตอน 

11. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิด/ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

12. สถานศึกษามีการบริหารโครงการได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ 1 ปี มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการ
รายงานต่อสาธารณชนได้อย่างน่าเชื่อถือ 
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13. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระ โดยการเพ่ิมเติมทักษะชีวิตและ
ทักษะที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับพลวัตที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 

14. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือ/
สื่อในการจัดการเรียนการสอน 

15. สถานศึกษา มีการพัฒนาองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทันยุค ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

16. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบพอประมาณ สร้างความสมดุลในการบริหารงานภายใน
สถานศึกษา ไม่มุ่งเน้นงานไปอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไป 

17. สถานศึกษามีการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับงานด้านอาคารสถานที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งด้านกายภาพของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
มีความพร้อมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

18. สถานศึกษา มีการสร้างแบรนด์ (Brand) ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถานศึกษา 

19. สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการก าหนดตัวชี้วัดของคุณภาพการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 

20. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-life Learning) ภายใน
สถานศึกษา มีความยืดหยุ่น จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความทันสมัย สามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา 

องค์ประกอบย่อยที่  1.2  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21  มี
ตัวแปรบรรยาย  15  ตัวแปร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่า ทั้งเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลกที่ดี ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ที่สอดคล้องกับ
ระบบการปกครองในระดับสากล เพ่ือรองรับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

2. สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการที่จ าเป็นส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปผลิตนวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วย
ตนเอง 



376 
 

3. สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้มีความพร้อม
ทางด้านอาชีพ เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

4. สถานศึกษา  มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ มีทักษะ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study : IS) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

5. สถานศึกษา มีแผนงานในการพัฒนาทักษะทางด้านสารสนเทศ การสื่อสารและด้านเทคโนโลยี 
ให้แก่ผู้เรียน ในแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

6. สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการดูแลรักษาสุขภาพ พลานามัยของตนเองและ
ผู้อ่ืนสอดคล้องกับการดูและสุขภาพอนามัยในระดับสากล มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการสร้างความ
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ 

7. สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีระบบความคิดและมีกระบวนการคิด เคราะห์ สังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และมีวิจารณญาณ 

8. สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้มีความ
พร้อมทางการสื่อสาร มีทักษะด้านภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา เพ่ือพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับสากล และพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

9. สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

10. สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและทุกๆระดับ เพ่ือรองรับกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

11. สถานศึกษามีการบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  มีการบูรณาการสามารถเรียนรู้ได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

12. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นหลัก มีการเสริมทักษะด้านวิชาการ ได้แก่ ทักษะทางสมอง ภาษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเสริมทักษะด้านการด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกับสถานการณ์และพลวัตที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 

13. สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญเพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่  3 R (การ
อ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขได้) 
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14.  สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน      
มีการเรียนรู้ที่เป็นทีมและมีความคิดท่ีเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

15. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นหัวหน้าสถานศึกษา และกล้าตัดสินใจ    
แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2  สมรรถนะส าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21  มีตัวแปรบรรยาย  31  ตัวแปร  
ประกอบด้วย  2  องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

 องค์ประกอบย่อยที่ 2.1  คุณสมบัติของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21  มีตัวแปรบรรยาย 20 ตัวแปร   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร มีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ก าหนดไว้ สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร เพ่ือเตรียมพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัด
การศึกษา 

3. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อบุคลากรภายในองค์กรรู้ และรักษาสิทธิ 
และหน้าที่ทั้งตนเองและบุคลากรภายในองค์กร อย่างเสมอภาคกัน 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการอย่างมีหลักการ ที่เน้น
กระบวนการบริหารเป็นปัจจัยส าคัญ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ปรับเปลี่ยน
วิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร 

6. ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สามารถในการบริหารจัดการคนเก่ง เพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร
เพ่ือเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการบุคลากร สามารถบริหารจัดการบุคลากร
ภายในองค์กรบนความแตกต่างของวัฒนธรรมภายในองค์กรแบบพหุวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างทาง
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วัฒนธรรม (Cross – Cultural skill) และความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคลบุคคล จนเป็นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจในภารกิจตรงกัน 

10. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีทักษะรอบตัว และมีหลักการ วิธี แนวทาง เชี่ยวชาญในงาน
บริหารจัดการ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

11. ผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรได้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย  สามารถรวมเอา
ความสามารถของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการการบริหารจัดการบุคคล 

12. สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณแบบองค์รวม กระจายงบประมาณได้อย่างทั่วถึงและมี
ความคุ้มค่า 

13. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีพฤติกรรมในการบริหารที่มีหลักการ มีความสามารถบริหาร
ทีมงานที่ร่วมมือ ร่วมแรงกันด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร สร้างแนวคิดในการบริหารเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

14. ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร  มีการโต้ตอบกับบุคลากรทั้งที่
เป็นด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรภายในสถานศึกษาอย่างเปิดเผย เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาองค์กร 

15. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก 

16. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสร้างทีมงานและบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดการ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

17. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง มีความเป็นธรรมชาติของนักบริหารที่อยู่ในจิตใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยที่  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากร และเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร 

18. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้หลักการ ที่เป็นเหตุเป็นผลในการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือ
มอบหมายงาน และสามารถพัฒนาผู้น า และคัดเลือกผู้น าของกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสมตรงตามความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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19. ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ และสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในอนาคตอย่างคาดไม่ถึงในองค์กร มีการตอบสนองเชิงบวกในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

20. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงข่าวสารอย่างทั่วถึง สร้างความสัมพันธ์กับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ชุมชม ท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วม 

องค์ประกอบย่อยที่  2.2  ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 11  มีตัวแปรบรรยาย  11 ตัวแปร  โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการ มีแนวคิดที่จะพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น กล้าปรับเปลี่ยนขอบข่ายงานโดยการเพ่ิม
หรือลดงานขอบข่ายการบริหารภายในได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความทุ่มเท จริงจัง จริงใจ เอาใจใส่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเอาในใจใส่
กับบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้ขวัญก าลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ในหลายรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสามารถบริหารงานบนพ้ืนฐานของความพอดีและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21     

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะทางสังคม มีทักษะการเรียนรู้และสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองโลกในแง่บวก ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น และสามารถมองหรือคาดคะเนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างสร้างสรรค์ 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี มีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนและมุ่งเน้น
การถ่ายทอดนโยบายให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การรับรู้ เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติให้
บรรลุผลร่วมกันได้ทุกกลุ่มงาน 
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9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้ และท าความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และสามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเป้าหมายได้
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษท่ี 21 

10. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในจุดเด่น จุดอ่อนของตนเองและผู้อ่ืน สามารถน าจุดเด่น 
จุดอ่อน ไปวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือการบริหารจัดการงานบุคคลได้เหมาะสมกับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

11. ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล (Good Governance) สามารถ
ใช้หลักนิติธรรม หลักแห่งคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและหลัก
ความคุ้มค่าได้อย่างสมดุลและเหมาะสม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

องค์ประกอบที่ 3  การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  มีตัวแปรบรรยาย  4  
ตัวแปร  2  มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการตนเอง ด้วยความเป็นเอกภาพด้วยการบริหารจัดการที่ดี
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารได้ตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 

2. สถานศึกษามีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินการในการประเมินผลการจัดการศึกษา  
แล้วน าผลการประเมินที่ได้ มาทบทวนจัดล าดับความส าคัญ พิจารณาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือน าไป
วางแผนใหม่  ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาในครั้งต่อไป ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ได้อย่างเหมาะสม 

3. สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพทั้งที่เป็นเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เน้นความคุ้มค่าและประหยัด จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

4. สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  มีการสร้างเครือข่ายชุมชน ที่มีโครงสร้างแบบเครือข่าย (Network structure) 
และมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer) เชื่อมโยงบุคลากรเข้าด้วยกันก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 2   สรุปผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษ    
ที่ 21 

จากผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าไปสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  7  ท่านเพ่ือยืนยัน
ผลการวิจัยที่ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตารางที่  37  ค่าความถี่และค่าร้อยละของความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อองค์ประกอบของการ
บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

 
 

ที ่

 
 

องค์ประกอบ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความเป็น
ประโยชน ์

ความถูกต้อง 

f % f % f % f % 
1 สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ใน

ศตวรรษท่ี 21 
        

 1.1 การบริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21............................ 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

 1.2 การจัดกิจกกรมเสริมทักษะที่
จ า เ ป็ น ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ใ น
ศตวรรษท่ี 21........... 

 
 
7 

 
 

100 

 
 
7 

 
 

100 

 
 
7 

 
 

100 

 
 
7 

 
 

100 
2 ส ม ถ ร ร น ะ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร

สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
        

 2.1 คุณสมบัติของผู้บริหารใน
ศตวรรษท่ี 21………………………. 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

 2.2 ทักษะการบริหารในศตวรรษ
ที่ 21………………………. 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

3 การควบคุ มคุณภาพการจั ด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21…….. 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

 
7 

 
100 

 
จากตารางที่ 35  พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ว่ามีความเหมาะสม (Propriety  standards)  จ านวน 7 คน  มีความ
เป็นไปได้ (Feasibility  standards) จ านวน  7  คน  มีความเป็นประโยขน์ (Utility  standards) จ านวน 
7 คน และมีความถูกต้อง (Accuracy standards) จ านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  สรุปได้ว่า  การ
ยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  7  คน  มีความเห็น
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ว่า องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสม  มีความ
เป็นไปได้ มีความเป็นประโยชน์และมีความถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 7 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้ มีความเป็นประโยชน์และมีความ
ถูกต้อง  ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี แนวความคิดตามกรอบการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิทุก
ท่านมีความเห็นว่า แต่ละองค์ประกอบมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์มาก เพราะเป็นองค์ประกอบที่
ครอบคลุมการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning  School in 21st century) 
องค์ประกอบย่อยที่  1.1 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (School  Administration in 

21st century) 
   การบริหารจัดการ มีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ตาม
พลวัตที่จะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ในศตวรรษท่ี 21 สถานการณ์อาจมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว กระทันหัน ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม การบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการให้เกิด
ความสมดุลทั้งศาสตร์และศิลป์ การบริหารจัดการต้องมีการให้น้ าหนักความส าคัญต่อปัจจัยน าเข้า 
หรือทรัยากรมาเป็นการให้ความส าคัญของผลผลิตและผลลัพท์ การบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ก็เช่นเดี่ยวกันควรเน้นการบริหารจัดการที่มีการกระจายอ านาจมากขึ้น (Decentralization) ให้
ความส าคัญต่อการมอบหมายอ านาจการควบคุมจากหน่วยงานส่วนกลางไปสู่หน่วยปฏิบัติอย่างแท้จริง 
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นอิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของหน่วยงานใหม่ให้มีขนาดเล็กลง ไม่ซับซ้อน เลียนแบบการบริหารจัดการแบบธุรกิจเอกชน 
และสร้างระบบการสนับสนุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 นอกจากการบริหารจัดการ ซึ่งครอบคุมงานทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งาน
บริหารงานบุคคลและงานการบริหารทั่วไปแล้ว  การจัดสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 ต้องพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มากขึ้น เน้นกระบวนการ
เรียนรู้มากกว่าเน้นความรู้ที่ให้แก่ผู้เรียน ครูผู้สอนต้องเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้เป็นสู่ทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิต  

องค์ประกอบย่อยที่  1.2 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 
(Skill for student in  21st century) 

สถานศึกษา มีหน้าที่หลัก คือ การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  องค์ความรู้ที่จะ
เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ประกอบด้วย การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนและการจัดกิจกรรมการ
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เรียนการสอน รวมถึงเทคนิคการสอนของครูผู้สอน  ดังที่ได้กล่าวมาถึงพลวัตที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 
สภาพสังคม การเมืองและวัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตจึงมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตดังกล่าว การจะสร้างทักษะดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ หลักสูตร
สถานศึกษาจึงต้องมีการเพ่ิมหรือสอดแทรกทักษะชีวิตที่จ าเป็นไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนต้องสอดแทรกทักษะชีวิตในทุกๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้   ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากเป็นผู้ให้ความรู้ไปเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมให้เกิดองค์ความรู้ หรือสอนให้
น้อยลง  ให้นักเรียนเรียนรู้ให้มาก (teach less , learn  more) นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภายในห้องเรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะที่จ าเป็น ตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของสถานศึกษาก็ต้องมีเช่นเดียวกัน 
องค์ประกอบที่ 2 สมถรรนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Competencies of 
Administrator in 21st century) 

องค์ประกอบย่อยที่  2.1 คุณสมบัติของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21  (Qualification of 
Administrator  in  21st century) 

การบริหารจัดการสถานศึกษา นอกจากการมีระบบและโครงสร้างที่ดีแล้ว พฤติกรรมของผู้บริหาร
ยังมีผลต่อคุณภาพการบริหารเช่นกัน พฤติกรรมของผู้บริหารแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน คุณสมบัติ
ของผู้บริหารไม่ได้เกิดขึ้นจากประสบการณ์หรือการปฎิบัติ คุณสมบัติของผู้บริหารเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล
เท่านั้น แต่ละบุคคลมีความแตกกต่างอย่างสิ้นเชิง คุณสมบัติของผู้บริหารในแต่ละคนมีลักษณะไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของแต่ละคน  

จากพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สภาพของเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงตามไปอย่างรวดเร็ว  ผู้บริหารมีความจ าเป็นที่จะต้องบริหารบนความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณสมบัติส่วนตัวอาจจะไม่เพียงพอ จึงต้องมีการก าหนดคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารของผู้บริหารให้มีคุณภาพ สามารถบริหาร
จัดการในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  คุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่จะติดตัว
ผู้บริหารอย่างถาวรและยั่งยืน 

คุณสมบัติของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่ได้นี้ อาจเป็นแนวทางและวิธีในการคัดสรรหรือคัดเลือก
ผู้บริหารที่ต้องการในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ได้ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการและเหมาะสม  

องค์ประกอบย่อยที่  2.2 ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21  (21st century Skill of 
administrator) 

ทักษะและภาวะผู้น า เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  ตึองพึงมีและเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการบริหาร  ทักษะการบริหาร ซึ่งทักษะที่มีในอตีดอาจจะใช้ไม่ได้แล้วส าหรับสถานการณ์ในศตวรรษ
ที่ 21 ผู้บริหารต้องพัฒนาทักษะและเทคนิคใหม่ๆให้ทันต่อเหตุการณ์ในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
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รวดเร็ว ผู้น าในศตวรรษที่ 21 จึงควรต้องมีทักษะในการบริหารจัดการบนความเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ผู้น าจะต้องมีทักษะในการเสาะหา ใฝ่เรียนรู้และสร้างคน
เก่งให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และสามารถบริหารคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้น าหรือผู้บริหาร ใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ บนฐานของ
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และยั งต้องมี
ความสามารถในการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม นอกจากจะมี
ทักษะการบริหารในตนเองแล้ว ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรภายในให้มีความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ทักษะเรื่องการสอนงาน และการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้น า
เช่นกัน ผู้บริหารจึงสามารถที่จะผลักดันกลยุทธ์ ให้เกิดขึ้นในการปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

 
องค์ประกอบที่ 3 การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  (Educational quality 
control for  21st century) 

การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา อาจจะเกิดในทุกๆขั้นตอนในการบริหารจัดการหรือการ
ด าเนินงาน ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฎิบัติ (Do)  การตรวจสอบ (Check) และการประเมินผล 
(Action) ตามแนวคิดของ ดร.เดมมิ่ง (Dr.Deming)  ที่เรียกว่า วัฎจักรคุณภาพ (Deming Cycle) การ
ควบคุมในลักษณะนี้เป็นการควบคุมการด าเนินการทั้งระบบ อาจหมายถึง การบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย การ
บริหารโครงการ การจัดการเรียนการสอน  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งระบบนั้น เป็นการประเมินที่ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา ว่าเป็นอย่างไร มีคุณภาพอย่างไรและเกิดปัญหาอะไรบ้าง ส่วนการนิเทศถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ก ากับ ติดตามและตรวจสอบในแต่ละงาน เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาและคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ
ให้กับตรงตามความต้องการ การน าผลการปฏิบัติงานมาศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือหาวิธีการพัฒนาและแก้ไข 
เพ่ือการปรับปรุงในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

คุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สิ่งที่จะบ่งบอกได้ถึงคุณภาพ คือ ผลผลิตหรือผลลัพท์ที่
เกิดข้ึน กล่าวนัยหนึ่งก็คือ คุณภาพของนักเรียนนั่นเอง 

 
 



 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive Research)  มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือ
ทราบองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  2) เพ่ือยืนยัน
องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 และ   การด าเนินการวิจัย
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ คือ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21         
มีข้ันตอนดังนี ้

ขั้นที่ 1  วิเคราะห์ประเด็นตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษ     
ที่ 21 จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) และ จากการวิจัยอนาคต (EFR : Ethnographic  
Future  Research)  ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 โดยด าเนินการดังนี้   

(1) ผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  โดยรวบรวมจาก
บทความทางวิชาการ  นิตยสาร  วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เว็บไซต์ (Website)  รวมทั้งหนังสือและเอกสาร
ทีเ่กี่ยวข้อง 

(2) วิเคราะห์เอกสาร (Content  Analysis) เกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 แล้วน าไปจัดท าเป็นประเด็นข้อค าถาม    

(3) ประมวลองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis)  จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ น ามาสังเคราะห์ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วน าไปสร้างเป็น
แบบสอบถามภายใต้ค าแนะน าและค าปรึกษาของอาจารย์ที่ควบคุมดุษฏีนิพนธ์  จัดท าเป็นกรอบในการ
สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) เกี่ยวกับประเด็นข้อค าถามที่เกี่ยวกับภาพอนาคตของ
การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

1.2  วิเคราะห์ประเด็นตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
จากการวิจัยอนาคต (EFR : Ethnographic  Future  Research)  ผู้วิจัยก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย 
ดังนี้ 

385 



386 
  

(1)  ผู้วิจัย ได้ด าเนินการศึกษาภาคสนาม (Field  Study)  โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi – Structure Interview) ที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหาร
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 กับผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  จ านวน  18  ท่าน 

1.3  น าประเด็นหรือตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 19 ท่าน วิเคราะห์ประเด็น
ที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 แล้วสรุปเป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถาม 

ขั้นที่ 2  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
1. น าประเด็นตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 จาก

การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) และ จากการวิจัยอนาคต (EFR : Ethnographic  Future  
Research)   มาวิเคราะห์ประเด็นที่ซ้ ากัน ได้ประเด็นข้อค าถามท้ังหมด  140  ข้อ   

2. น าประเด็นที่ได้จากข้อ 1 มาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires) 
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

3. ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC : Index of  Item Objective Congruence)   
ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป   

4. น าเครื่องมือการวิจัย ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเดียวกับการ
ท าวิจัยในครั้งนี้จ านวน 2 ส านักงานเขต  รวมผู้ให้ข้อมูล จ านวน 36  คน  รวบรวมข้อมูลทั้งหมด             
มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaires)  ได้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟุา (α - Coefcient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  เท่ากับ 0.991 

ขั้นที่ 3  การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.น าแบบสอบถามความคิดเห็นจากข้ันที่ 2  ไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล จากส านักงานเขต 50 เขต 

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan)  ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ส านักงานเขต จ านวน 48 ส านักงานเขต  โดยมีผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่  1 กลุ่มฝุายผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการเขต ผู้บริหารสถานศึกษา , กลุ่มที่  2 กลุ่มฝุาย
ผู้ปฎิบัติการ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์เขต และครูท าหน้าที่วิชาการ , กลุ่มที่  3 กลุ่มฝุายสนับสนุน ได้แก่ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหัวหน้าฝุายการศึกษาในส านักงานเขต รวมผู้ให้ข้อมูล
จากส านักงานเขตๆ ละ 6 คน จ านวน 288 คน  

2. รวบรวมข้อมูล เก็บแบบสอบถามความคิดเห็น คืนได้ 47 ส านักงานเขต จ านวน 282 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 97.92 น ามาตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory  Factor Analysis) เพ่ือหาองค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

 



387 
  

ขั้นที่ 4  สรุปผลและการรายงานผลการวิจัย 
ผู้วิจัย น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เป็นตาราง แผนภูมิ และการพรรณนาตามลักษณะของข้อมูลที่ได้

เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 
 สถิติที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่  (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)          
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic  Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  การวิเคราะห์
เชิงส ารวจ (Exploratory  Factor  Analysis : EFA)  และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 

ตอนที่ 2  การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  โดย
ใช้ผู้ทรงวุฒิ จ านวน 7 ท่าน  
 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ได้ข้อคันพบ โดยสรุป
ผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  ผู้วิจัย สรุป
ผลการวิจัย ได้ว่า  องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  
ประกอบด้วย  3 องค์ประกอบหลัก  4 องค์ประกอบย่อย  เรียงล าดับตามน้ าหนักองค์ประกอบที่ได้จากการ
ไปหาน้อย คือ องค์ประกอบที่ 1)  สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มี  2 องค์ประกอบย่อย คือ 
องค์ประกอบย่อยที่ 1.1)  การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  และองค์ประกอบย่อยที่ 1.2)  การจัด
กิจกรรมเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 , องค์ประกอบหลักที่ 2)  สมรรถนะส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษาใสศตวรรษที่ 21  มี  2  องค์ประกอบย่อย คือ  องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 )  คุณสมบัติ
ของผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21  และองค์ประกอบย่อยที่ 2.2)  ทักษะการบริหารส าหรับผู้บริหารในศตวรรษ
ที่ 21  และองค์ประกอบหลักที่ 3)  การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ดังนั้น 
องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จึงเป็นพหุองค์ประกอบตาม
สมมุติฐาน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1   สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบ
ย่อย  ได้แก่ 
 องค์ประกอบย่อยที่ 1.1 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ 20  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  loading) อยู่ระหว่าง  .561 - .754  มี
ความแปรปรวน (Eigen  Value) เท่ากับ 11.500 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent  of  
Variance) เท่ากับ 32.585  จัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. สถานศึกษามีการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ โดยมีการ
ก าหนดเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ และมอบหมายงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

2. สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการ ระบบงานภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่าด้วยการกระจาย
อ านาจ 

3. สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลที่มีมาตรฐาน จากส่วนกลาง โดยเน้นการวัดความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

4. สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพเพียบพร้อมทั้ง
จิตวิญาณของความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

5. สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล (วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ภาษา) 

6. สถานศึกษามีการส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร
จัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

7. สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้ เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 

8. สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา 

9. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินที่ผ่านมา มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือปรับเปลี่ยนอัตลักษณะ 
(Identity)  จุดเน้น (Reorientation) ของสถานศึกษา เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

10. สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันในทุกข้ันตอน 

11. สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ เกิดความคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิด/ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

12. สถานศึกษามีการบริหารโครงการได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และ 1 ปี มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการ
รายงานต่อสาธารณชนได้อย่างน่าเชื่อถือ 

13. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระ โดยการเพ่ิมเติมทักษะชีวิตและ
ทักษะที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับพลวัตที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 
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14. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือ/
สื่อในการจัดการเรียนการสอน 

15. สถานศึกษา มีการพัฒนาองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทันยุค ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

16. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบพอประมาณ สร้างความสมดุลในการบริหารงานภายใน
สถานศึกษา ไม่มุ่งเน้นงานไปอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไป 

17. สถานศึกษามีการวางแผนในอนาคตเก่ียวกับงานด้านอาคารสถานที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งด้านกายภาพของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้
มีความพร้อมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

18. สถานศึกษา มีการสร้างแบรนด์ (Brand) ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรที่มีต่อสถานศึกษา 

19. สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการก าหนดตัวชี้วัดของคุณภาพการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 

20. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-life Learning) ภายใน
สถานศึกษา มีความยืดหยุ่น จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความทันสมัย สามารถ
เรียนรู้ได้ทุกเวลา 

องค์ประกอบย่อยท่ี  1.2 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21       
องค์ประกอบย่อยที่ 1.2 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 15  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบ (Factor  loading) อยู่ระหว่าง  .494 - .799  มีความแปรปรวน (Eigen  Value) เท่ากับ 
10.704 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of  Variance) เท่ากับ 30.581  จัดเรียงล าดับตัว
แปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่า ทั้งเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลกที่ดี ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สอดคล้องกับ
ระบบการปกครองในระดับสากล เพ่ือรองรับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

2. สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการที่จ าเป็น
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปผลิตนวัตกรรม
ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง 

3. สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้มีความพร้อม
ทางด้านอาชีพ เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

4. สถานศึกษา  มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ มีทักษะ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Study : IS) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 
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5. สถานศึกษา มีแผนงานในการพัฒนาทักษะทางด้านสารสนเทศ การสื่อสารและด้านเทคโนโลยี 
ให้แก่ผู้เรียน ในแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

6. สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการดูแลรักษาสุขภาพ พลานามัยของตนเอง
และผู้อ่ืนสอดคล้องกับการดูและสุขภาพอนามัยในระดับสากล มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการสร้างความ
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ 

7. สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีระบบความคิดและมีกระบวนการคิด เคราะห์ สังเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และมีวิจารณญาณ 

8. สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้มีความ
พร้อมทางการสื่อสาร มีทักษะด้านภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา เพ่ือพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับสากล และพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

9. สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

10. สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและทุกๆระดับ เพ่ือรองรับกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

11. สถานศึกษามีการบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  มีการบูรณาการสามารถเรียนรู้ได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

12. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นหลัก มีการเสริมทักษะด้านวิชาการ ได้แก่ ทักษะทางสมอง ภาษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเสริมทักษะด้านการด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกับสถานการณ์และพลวัตที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 

13. สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญเพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่ 3 R (การ
อ่านออก การเขียนได้ การคิดเลขได้) 

14.  สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน      
มีการเรียนรู้ที่เป็นทีมและมีความคิดท่ีเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

15. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นหัวหน้าสถานศึกษา และกล้าตัดสินใจ    
แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2  สมรรถนะส าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21   ประกอบด้วย  2  องค์ประกอบ
ย่อย ดังนี้ 
 องค์ประกอบย่อยท่ี 2.1 คุณสมบัติของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21   

องค์ประกอบย่อยที่ 2.1 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ 20 ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง .609 - .729  มีความ
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แปรปรวน (Eigen  Value) เท่ากับ 11.250  และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent  of  Variance) 
เท่ากับ 36.613  จัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร มีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ก าหนดไว้ สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร เพ่ือเตรียมพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
จัดการศึกษา 

3. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อบุคลากรภายในองค์กรรู้และรักษาสิทธิ 
และหน้าที่ทั้งตนเองและบุคลากรภายในองค์กร อย่างเสมอภาคกัน 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการอย่างมีหลักการ ที่เน้น
กระบวนการบริหารเป็นปัจจัยส าคัญ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปูาหมาย วัตถุประสงค์ 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ปรับเปลี่ยน
วิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร 

6. ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สามารถในการบริหารจัดการคนเก่ง เพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเปูาหมาย 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
บุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการบุคลากร สามารถบริหารจัดการบุคลากร
ภายในองค์กรบนความแตกต่างของวัฒนธรรมภายในองค์กรแบบพหุวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม (Cross – Cultural skill) และความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคลบุคคล จนเป็นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายขององค์กรร่วมกัน มีเปูาหมายที่ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจในภารกิจตรงกัน 

10. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีทักษะรอบตัว และมีหลักการ วิธี แนวทาง เชี่ยวชาญในงาน
บริหารจัดการ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร  สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่าง                 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

11. ผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรได้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย  สามารถรวมเอา
ความสามารถของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการการบริหารจัดการบุคคล 

12. สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณแบบองค์รวม กระจายงบประมาณได้อย่างทั่วถึงและ    
มีความคุ้มค่า 
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13. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีพฤติกรรมในการบริหารที่มีหลักการ มีความสามารถบริหาร
ทีมงานที่ร่วมมือ ร่วมแรงกันด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายขององค์กร สร้างแนวคิดในการบริหารเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

14. ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร  มีการโต้ตอบกับบุคลากรทั้งที่
เป็นด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรภายในสถานศึกษาอย่างเปิดเผย เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาองค์กร 

15. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอก 

16. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสร้างทีมงานและบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดการ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

17. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง มีความเป็นธรรมชาติของนักบริหารที่อยู่ในจิตใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยที่  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากร และเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร 

18. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้หลักการ ที่เป็นเหตุเป็นผลในการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือ
มอบหมายงาน และสามารถพัฒนาผู้น า และคัดเลือกผู้น าของกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสมตรงตามความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

19. ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ และสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในอนาคตอย่างคาดไม่ถึงในองค์กร มีการตอบสนองเชิงบวกในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

20. สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงข่าวสารอย่างทั่วถึง สร้างความสัมพันธ์กับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ชุมชม ท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วม 

องค์ประกอบย่อยท่ี  2.2  ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21   
องค์ประกอบย่อยที่  2.2  ทักษะการบริหารในศตวรรษที่  21  มีจ านวนตัวแปรที่อธิบาย

องค์ประกอบ 11  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  loading) อยู่ระหว่าง .633 - .798  มีความ
แปรปรวน (Eigen  Value) เท่ากับ 9.280 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of  Variance) 
เท่ากับ 29.935  จัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหาร
จัดการ มีแนวคิดที่จะพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น กล้าปรับเปลี่ยนขอบข่ายงานโดยการเพ่ิม
หรือลดงานขอบข่ายการบริหารภายในได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความทุ่มเท จริงจัง จริงใจ เอาใจใส่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเอาในใจใส่
กับบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 
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4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้ขวัญก าลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ในหลายรูปแบบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

5. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสามารถบริหารงานบนพ้ืนฐานของความพอดีและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21     

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะทางสังคม มีทักษะการเรียนรู้และสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองโลกในแง่บวก ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น และสามารถมองหรือคาดคะเนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างสร้างสรรค์ 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี มีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนและมุ่งเน้น
การถ่ายทอดนโยบายให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การรับรู้ เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติให้
บรรลุผลร่วมกันได้ทุกกลุ่มงาน 

9. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้ และท าความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และสามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเปูาหมายได้
อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษท่ี 21 

10. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในจุดเด่น จุดอ่อนของตนเองและผู้อ่ืน สามารถน าจุดเด่น 
จุดอ่อน ไปวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือการบริหารจัดการงานบุคคลได้เหมาะสมกับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

11. ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล (Good Governance) สามารถ
ใช้หลักนิติธรรม หลักแห่งคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและหลัก
ความคุ้มค่าได้อย่างสมดุลและเหมาะสม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

องค์ประกอบท่ี 3  การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  มีรายละเอียด ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 3  การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  มีจ านวนตัวแปรที่

อธิบายองค์ประกอบ 4  ตัวแปร  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  loading) อยู่ระหว่าง  .575 - .648  
มีความแปรปรวน (Eigen Value) เท่ากับ 2.796 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of  
Variance) เท่ากับ 1.997  จัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการตนเอง ด้วยความเป็นเอกภาพด้วยการบริหารจัดการที่ดี
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารได้ตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 

2. สถานศึกษามีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินการในการประเมินผลการจัดการศึกษา  
แล้วน าผลการประเมินที่ได้ มาทบทวนจัดล าดับความส าคัญ พิจารณาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือน าไป
วางแผนใหม่  ก าหนดเป็นเปูาหมายในการพัฒนาในครั้งต่อไป ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ได้อย่างเหมาะสม 
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3. สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพทั้งที่เป็นเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เน้นความคุ้มค่าและประหยัด จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

4. สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการสร้างเครือข่ายชุมชน ที่มีโครงสร้างแบบเครือข่าย ( Network 
structure) และมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer) เชื่อมโยงบุคลากรเข้าด้วยกันก่อให้เกิดเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
 

2. การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้วิจัยสรุปผลการยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษ      

ที่ 21 จากการสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 ท่าน ได้ผลดังนี้   
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน

ศตวรรษท่ี 21 ว่ามีความเหมาะสม (Propriety  standards)  จ านวน 7 คน  มีความเป็นไปได้ (Feasibility  
standards) จ านวน  7  คน  มีความเป็นประโยชน์ (Utility  standards) จ านวน 7 คน และมีความ
ถูกต้อง (Accuracy standards) จ านวน  7  คน  คิดเป็นร้อยละ 100  สรุปได้ว่า  การยืนยันองค์ประกอบ
ของการบริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  7  คน  มีความเห็นว่า องค์ประกอบ
ของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้ มีความ
เป็นประโยชน์และมีความถูกต้อง 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้  สามารถอภิปรายผล โดยแยกออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆได้ คือ องค์ประกอบ
ของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  และ การยืนยันองค์ประกอบของการ
บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  ผลการวิจัยพบว่า  
มีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 องค์ประกอบหลัก และ 4 องค์ประกอบย่อย  โดยเรียงล าดับตามค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ได้ดังนี้  คือ องค์ประกอบที่ 1) สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning  
School in 21st century)  ประกอบด้วย  2  องค์ประกอบย่อย คือ  1.1)  การบริหารจัดการสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (School  Administration in 21st century) และ 1.2)  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่
จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (Skill for student in  21st  century)    องค์ประกอบที่ 2) 
สมรรถนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Competencies of Administrator in 21st 
century)  ประกอบด้วย  2  องค์ประกอบย่อย คือ  2.1)  คุณสมบัติของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 
(Qualification of Administrator in 21st century) 2.2) ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 (Skill of 
Administrator in 21st century)  และองค์ประกอบที่  3) การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา (Quality 
Control for education in 21st century)  ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น มีความสอดคล้อง
กับสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้เพราะการจัดการกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการ
พัฒนาเยาวชนโดยตรง  นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา คือ การบริหารจัดการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และการความคุมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก หัวใจส าคัญของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาอย่างมีศักยภาพและเต็ม
ความสามารถ มีทักษะชีวิตที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้นและสิ่งที่ เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น การบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  จึงต้องมีความเป็นสากล ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เป็นการพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มีคุณภาพ                
เกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเป็นอันดับ 1  
ประกอบด้วย  2 องค์ประกอบย่อย  ได้แก่ องค์ประกอบย่อยที่ 1.1  การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
21 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) อยู่ระหว่าง .561 - .754 มีความแปรปรวน (Eigen  
Value) เท่ากับ 11.500 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent  of  Variance) เท่ากับ 32.585      
มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 20 ตัวแปร  ในองค์ประกอบย่อยที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลการ
บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกัน แสดงว่าตัวแปรทั้ง 20 ตัวแปร  สามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบย่อยที่ 1 .1 การบริหาร
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สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  อธิบายได้ว่า การวางแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญ
มากในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก การรับรู้
เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกๆฝุาย เพ่ือขับเคลื่อนแผนงานของ
สถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และอาจมีปัจจัยอ่ืนๆหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ โจนาธาน  บอสตัน (Jonathan Boston) และคณะ ได้สรุปให้เห็นสาระส าคัญ
ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ ดังนี้ คือ 1) มองว่าการบริหารงานมีลักษณะที่เป็นสากล หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่ง คือ ไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยส าคัญระหว่างการบริหารงานของภาคธุรกิ จเอกชนและการ
บริหารงานของรัฐ  2) ปรับเปลี่ยนจากการให้น้ าหนักความส าคัญที่เดิมมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการควบคุม
ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรและกฏระเบียบต่างๆ มาเป็นการควบคุมในเรื่องของผลผลิตและผลลัพธ์ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ปรับเปลี่ยนจากการให้ความส าคัญในภาระรับผิดชอบต่อกระบวนการของการท างาน 
(Process  accountability) มาเน้นภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ (Accountability  for results) แทน 
3) ให้ความส าคัญต่อการมอบอ านาจการควบคุมของหน่วยงานกลาง (Devolution of centralize power)  
ไปให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติ  4) เน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของ
หน่วยงานอิสระในก ากับ โดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างการก ากับดูแลควบคุมท่ีเป็นภารกิจเชิงพานิชย์และ
ไม่ใช่เชิงพานิชย์ออกจากกัน รวมถึงแยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการให้บริการออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
5) เน้นการแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็นเอกชน (Privatization) และให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
(Outsourcing)  รวมทั้งประยุกต์ใช้วิธีการจัดจ้างและการแข่งขันประมูลงาน (Competitive  tendering)  
เพ่ือลดต้นทุนและปรับปรุงคุณภาพให้บริการให้สูงขึ้น 6) ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาว่าจ้างบุคลากรของ
ภาครัฐให้มีลักษณะเป็นระยะสั้นและก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงให้มีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได้         
7) เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การท า
ข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Performance  agreement) การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน การจัดจ้าง
บุคคลภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวเฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานและให้ความส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ (Corporate  image)  8) การสร้าง
แรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน (Monetary  incentives) มากขึ้น  9) สร้างระเบียบ
วินัยและความประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  โดยพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพ่ิมผลผลิต  
ส่วนพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กล่าวถึงการบริหารจัดการสมัยใหม่ว่า ต้องประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ เป็นองค์กร
ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆควบคู่การพัฒนาคุณภาพ และบริหารเพ่ือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าพันธกิจ :   
1)สร้างความเป็นผู้น าในธุรกิจที่ด าเนินอยู่ 2) สร้างเสริมการท างานเป็นทีม 3) สร้างคามพอใจให้กับลูกค้า     
4) สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 5) สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี และช่วยเหลือสังคม วัฒนธรรมองค์กร 
วัตถุประสงค์ 1) สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2) มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 3)ให้การศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรตลอดเวลา วิธีคิด :  4) ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ  5)ให้ความส าคัญ
แก่กระบวนการท างาน 6) กระบวนการถัดไปคือลูกค้าของเรา วิธีการท างาน 7) บริหารด้วยข้อมูลจริงใน
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สถานที่จริง  8) แก้ปัญหาที่สาเหตุ เน้นการปูองกันการเกิดปัญหาซ้ า 9) ใช้กรรมวิธีทางสถิติ 10) จัดล าดับ
ความส าคัญ 11) ด าเนินการบริหารแบบ PDCA 12) สร้างระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
ค่านิยม : 1) ถูกต้อง 2) ถูกใจ 3) ถูกเวลา 4) ถูกหลัก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องค านึงถึงคุณภาพ นิยาม
คุณภาพในความหมายเดิม คุณภาพคือ การท าให้ได้มาตรฐานในความหมายใหม่ คือความพอใจของลูกค้า 
คือคุณประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้สินค้าและบริการ คือสภาพที่เป็นคุณ คือความสุขของทุกคน ในสิ่ง
ที่ชอบธรรม คือการที่ลูกค้ากลับมาหาเราไม่ใช่สินค้าหลับมาหาเรา นอกจากนี้ ยังต้องต้องค านึงถึงค่านิยม
หลัก แนวคิดขององค์กรในการสู่ความเป็นเลิศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ ประกอบด้วย  1) การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 2) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า 3) การเรียนรู้ของ
องค์กรของแต่ละบุคคล 4) การเห็นคุณค่าของพนักงานและคู่ค้า  5) ความคล่องตัว  6) การมุ่งเน้นอนาคต     
7) การจัดการเพื่อนวัตกรรม  8) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง  9) ความรับผิดชอบต่อสังคม  10) การมุ่งเน้น
ที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 11) มุมมองในเชิงระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเนตรพัณณา ยาวิราช กล่าวไว้ใน
เรืองแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ เป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์เนืองจากการการจัดการต้อมีการเพ่ิมคุณค่า 
เพ่ือให้องค์กรแข็งแกร่ง ซึ่งถ้าอ่อนแอ ในยุคการแข่งขันก็จะหายไปจากวงจรธุรกิจ ดังนั้นเพ่ือความอยู่รอด
ผู้บริหารจึงคิดหากลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างดีที่สุด และที่น ามาใช้กันในปัจจุบันในองค์กรต่างๆทั้ง
ทางธุรกิจภาคเอกชนและรัฐบาล คือการจัดการกลยุทธ์ ปัจจุบันการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ รวม
ไปถึงหน่วยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถานศึกษา และองค์การในรูปแบบต่างๆอีกด้วย เนื่องจาก
แผนกลยุทธ์จะช่วยก าหนดเปูาหมายแน่นอนชัดเจน และให้วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันระหว่างพนักงานและ
องค์การศึกษาท่ีผ่านมาก็ให้การสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า การวางแผนกลยุทธ์จะช่วยให้ผลตอบแทนทางการ
เงินขององค์การได้ดีกว่าการด าเนินงานที่ปราศจากการวางแผนระยะยาว  ส่วน ชาวด์ฮิรี (Chowdhury) ได้
กล่าวถึง ด้านกระบวนการว่า การบริหารจัดการต้องมีการเรียนรู้ว่า ความล้มเหลวในวันนี้สอนให้เราประสบ
ความส าเร็จในวันหน้า เขาเน้น 4 เรื่องที่ส าคัญ คือ 1) การให้ความรู้ถึงรากหญ้า (Grass-root education) 
เกี่ยวข้องกับการอบรมพนักงานทุกระดับตั้งแต่ประธานบริษัทจนถึงคนงานอย่างไม่แยกชั้นวรรณะ           
2) มีมาตรการเชิงปูองกัน (Fire Prevention) การปูองกันสินค้าที่ช ารุดท าให้ลูกค้าพึงพอใจและมีความ
จงรักภักดี  3) มีการติดต่อโดยตรง (Direct interaction) ท าให้ลูกค้าเกิดความกระตือรือร้นจะมาแทนที่
การวัดความพึงพอใจ และ 4) ปรับตัวตามยุค (Effective globalization) ผู้จัดการต้องเข้าใจตลาดและ
ลูกค้าก่อนแนะน าผลิตภัณฑ์   ส่วนสุมานาตรา , คริสโตเฟอร์ เอ. บาร์เล็ทท์ และ ปีเตอร์  มอแรน 
(Sumanatra Ghoshal, Christopher A. Bartlett and Peter Moran)  กล่าวไว้ว่า  ให้โยนกระบวนทัศน์
เดิม ๆ ทิ้งไป และทดลองกับสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า ประเด็นแรกเกี่ยวกับสังคมคือ บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคมด้วย มิฉะนั้นช่องว่างระหว่างเศรษฐานะของบริษัทและกฎเกณฑ์ของสังคม จะยิ่งเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
นั่นคือการกระท าที่สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งจะไม่เกิดผลดีกับผู้ใด  และ ซีเค พราฮาลาด (CK  Prahalad)         
มีความเชื่ออย่างมากว่าเราต้องกลับมาทบทวนแนวทางและเครื่องมือการบริหารจัดการ  นั่นคือ อ านาจ 
โครงสร้าง ล าดับชั้น การควบคุม ความร่วมมือ ความเป็นเจ้าของ และแรงจูงใจ แนวคิดและเครื่องมือใหม่ๆ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/กระบวนการ
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จะเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงจะเป็นนวัตกรรมพ้ืนฐานขององค์กร และองค์ประกอบ 6 อย่างที่ส าคัญใน
ศตวรรษใหม่คือ 1) การมีประเด็นร่วม  2) ค่านิยมหลักและพฤติกรรมขององค์กร 3) การท างานเป็นทีม      
4) เสริมสร้างทักษะบุคลากร 5) มีความรวดเร็วในการตอบสนอง และ 6) การใช้ทรัพยากรร่วมกันของ
องค์กรในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ และปีเตอร์  โลเรนจ์ (Peter Lorange)  กล่าวไว้ว่า  การบริหารจัดการใน
ศตวรรษใหม่จะใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์ คือ เน้นที่การบริหารจัดการบุคลากรเป็นหลัก  การเรียนรู้ที่เร็วขึ้น 
การท างานเป็นทีมที่สมาชิกมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน  กระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เน้นแรงจูงใจ
การเจริญเติบโต งบประมาณแบบองค์รวมเน้นโครงการที่ เติบโตเร็ว และการควบคุมเชิงรุก  การ
เจริญเติบโตจึงเป็นแบบเร็วสุด ๆซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการในอนาคตที่ท าให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี 
นั่นคือการค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และการใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นอย่างรวดเร็ว เพราะวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์จะสั้น ต้องรีบหาทางคืนทุนโดยเร็ว และ เจ. วิล ฟอพเพน (J. Wil Foppen) ให้ความส าคัญกับ
การบริหารองค์กร และ การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการ ว่าเป็นสองสิ่งที่ส าคัญ ที่ท าให้ผู้จัดการบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกแห่งความซับซ้อน เพราะเป็นการพัฒนาศักยภาพโดยการให้ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการกับบุคลากร ที่สามารถท าให้องค์กรมีความยืดหยุ่น ปรับตัว และมีความสร้างสรรค์ สอดคล้อง
กับแนวโน้มสภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และฮาร์มิด บูชิกี และ จอน อาร์. คิมเบอร์ลี (Hamid 
Bouchikhi & John R. Kimberly) กล่าวไว้ว่า องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างานให้เป็นแบบเฉพาะตัว
เพ่ือรองรับทั้งลูกค้าและพนักงาน แนวคิดในศตวรรษใหม่แทนที่จะบอกว่าลูกค้าต้องมาก่อน หรือบุคลากร
ต้องมาก่อน ต้องเปลี่ยนเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และบุคลากรต้องมาก่อน  บุคลากรจะเชื่อผู้บริหารก็ต่อเมื่อ
ผู้บริหารเชื่อในบุคลากรด้วย ดังนั้นองค์กรในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับลูกค้า
หรือสถานการณ์ของบริษัทให้กับพนักงาน ให้ได้รับรู้และร่วมรับผิดชอบด้วย เพ่ือแสดงถึงความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน  และเดวิด คอนคลิน และ ลอว์เรนจ์ แทปป์ (David Conklin & Lawrence Tapp)  กล่าวไว้ว่า  
ความส าเร็จขององค์กรในศตวรรษใหม่เกิดจากนวัตกรรมในองค์กรและเครือข่ายสมาชิกขององค์กร  
โครงสร้างองค์กรจะเป็นแบบกระจายอ านาจ ไม่เป็นล าดับชั้น แต่จะให้อิสระแก่หน่วยย่อยที่อยู่ในพ้ืนที่ตาม
ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีการตัดสินใจเสมือนเป็นผู้ลงทุนเอง มีการสร้างเครือข่ายที่ท าให้เกิดนวัตกรรมทั่วทั้ง
เครือข่าย และท าให้องค์กรหรือสาขาที่เป็นสมาชิกประสบความส าเร็จ  ส่วนทางด้าน ปีเตอร์ เอฟ.ดรัคเกอร์ 
(Peter F. Drucker)  กล่าวว่า การบริหารจัดการส าหรับศตวรรษที่ 21  โลกแห่งอนาคต ปัจจัยที่ส าคัญ
ที่สุดซึ่งผู้บริหารจ าเป็นต้องสร้างขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการท างานของตน คือ การเพ่ิมผลิตภาพของงานและ
แรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถในการท างาน ( Productivity) และถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของ
องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจหรือองค์กรประเภทอ่ืนก็ตามดังนั้น ผู้บริหารในศตวรรษที่  21 สิ่งที่ท้าทาย
ความสารถ คือ ผู้บริหารสามารถน าพาองค์กรของให้อยู่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผู้ท าการ
เปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นโอกาส ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทราบวิธีการค้นหาการ
เปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้งจากภายนอกและ
ภายในองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องการ   1) นโยบายการสร้างอนาคต   2) วิธีการอย่างเป็นระบบในการมองหา
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และคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลง  3) วิธีที่ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร  4) นโยบายในการสร้างสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่อง  และปัจจัย
ทั้งสี่ประการข้างต้นนี่เอง  ที่เป็นคุณสมบัติส าคัญของผู้น าการเปลี่ยนแปลงอนาคตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้
ง่าย และสามารถสร้างใหม่ได้ ความพยายามที่จะสร้างอนาคตค่อนข้างมีความเสี่ยงสูง  แต่ก็เรียกว่ายังน้อย
กว่าการไม่ได้ท าอะไรเลย  และ  แกรี่ แฮเมล กับ บรีน (Gary Hamel with Breen) กล่าวถึง การบริหาร
จัดการอนาคตว่า เป็นนวัตกรรมแตกต่างไปจากเดิมๆมีความสามรถอันเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะตัวในการ
สร้างความได้เปรียบในระยะยาว โดยมีขั้นตอนต่างๆที่ต้องเริ่มจากจินตนาการ ไปจนถึงประดิษฐ์คิดค้นที่จะ
น าไปสู่ “อนาคตของการบริหารจัดการ” ท าให้สามารถเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้สร้างหลักการ 
กระบวนการ และแนวปฏิบัติในด้านการบริหารจัดการขึ้นใหม่เพ่ือใช้ในยุคสมัยข้างหน้า และนวัตกรรมการ
บริหารจัดการยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์คุณค่าให้กับโครงสร้าง และบทบาทในองค์กร 
ประเมินผลงานพนักงาน และการให้ค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปราชญา กล้าผจัญและ
สมศักดิ์  คงเที่ยง กล่าวว่า หลักการบริหารสถานศึกษามี 9 ประการ คือ 1) ความเข้าใจในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติการ (Policy)  2) ใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (Authority)  3) มีความสามารถในการ
คาดคะเน และจัดท าแผนงาน (Planning) 4) ความสามารถในการจัดโครงสร้างและระบบงาน 
(Organizing)  5) ความสามารถในการจัดบุคลากรลงในหน่วยงาน (Staffing)  6) ความสามารถในการ
อ านวยการบริหาร การเป็นผู้น า (Directing)  7) การร่วมมือประสานงาน ประชาสัมพันธ์ (Coordinating)  
8) ความสามารถในการจัดท ารายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน (Reporting)  9) ความสามารถในการ
จัดการควบคมุทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (Budgeting)  และชาญชัย  อาจินสมาจาร  ได้กล่าว
ว่า หลักการบริหารการศึกษา แบ่งออกเป็น  1) การตั้งวัตถุประสงค์ (Purposing) การตั้งวัตถุประสงค์จะให้
ทิศทางในการท างาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย  2) การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นการเลือก
แนวทางในการปฏิบัติงานจากแนวทางหลายๆ แนวทาง การวางแผนมีประโยชน์เพราะเป็นการก าหนดสิ่งที่
ต้องการท าให้ส าเร็จ การวางแผนจะช่วยประหยัดเวลาการท างานและการเงินเ พ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  3) การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย โครงสร้างของหน่วยงานและกระบวนการของ
องค์การในฐานะเป็นโครงสร้าง เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ การจัดองค์การเป็นการก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่นการมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบ การผสานงานและการผสมผสาน
กิจกรรมของทุกคน เครื่องมือที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

องค์ประกอบย่อยที่ 1.2  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  loading) อยู่ระหว่าง  .494 - .799 มีความแปรปรวน (Eigen Value) 
เท่ากับ 10.704 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent  of Variance) เท่ากับ 30.581  มีจ านวนตัว
แปรที่อธิบายองค์ประกอบ 15  ตัวแปร  ในองค์ประกอบย่อยที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลการบริหาร
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน 
แสดงว่าตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปร  สามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบย่อยที่ 2 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 
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21  อธิบายได้ว่า ทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21  การจัดการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
นับว่าเป็นหน้าที่หลักที่ส าคัญในสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งผลให้นักเรียนได้รับทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็น มีปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วย หลักสูตรสถานศึกษา ครผูู้สอน สื่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้   ซึ่งวิจารณ์ พานิช ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย  ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ 
การปกครองและหน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  โดยวิชาแกนหลัก
นี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสห
วิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
แกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)  ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ
การเป็นผู้ประกอบการ (Financial , Economics , Business and Entrepreneurial Literacy)  ความรู้
ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Literacy)  ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของ
นักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึง
ต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัย
ความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิต
และอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะ
ชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ คือ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว  การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง  
ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity)และความรับผิดชอบ
เชื่อถือได้(Accountability)  ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  ทักษะของคนในศตวรรษที่ 
21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C  ได้แก่ 3R คือ Reading (อ่านออก), (W) 
Riting (เขียนได้), และ (A) Arithmetic (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่ 1.Critical Thinking and Problem 
Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)   2.Creativity and 
Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)  3.Cross-cultural Understanding (ทักษะด้าน
ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 4.Collaboration, Teamwork and Leadership 
(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 5.Communications, Information, and 
Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)  6.Computing and ICT Literacy 
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  7.Career and Learning Skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) และยังได้กล่าวถึงหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 ( 21st 
Century Curriculum and Instruction ) ต้องแสดงให้เห็นว่า 1) การสอนให้เกิดทักษะการเรียนใน
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ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก 2) สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการ
ข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based )  3) สร้าง
นวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน  การเรียนรู้แบบสืบค้น และ
วิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-based Learning )  เพ่ือการสร้างทักษะขั้นสูงทางการ
คิด   ส่วนด้านครูผู้สอน  ฮาลเพลิน (Halpern) ได้กล่าวถึง การพัฒนาทางวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Professional Development) ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือการสร้างครูให้เป็นผู้ที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ  การใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้น
เรียน และสร้างให้ครูมีความสามรรถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม   2) สร้าง
ความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  3) สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะ
ความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะด้านอ่ืนๆที่ส าคัญ
ต่อวิชาชีพ  4) เป็นยุคแห่งการสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับครูเพ่ือเป็นตัวแบบ  (Model) แห่ง
การเรียนรู้ของชั้นเรียนที่จะนาไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ           
5) สร้างให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อนจุดแข็งในตัว
ผู้เรียน เหล่านี้เป็นต้น  6) ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพ่ือนาไปใช้สาหรับการก าหนด
กลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้    7) สนับสนุน
ให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้   8) แบ่งปันความรู้
ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารให้เกิดขึ้น   9) สร้างให้เกิดตัวแบบที่มี
การพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 (21st Century Learning Environment) เพ่ือ 1) สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการ
สนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล   
2) สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน  3) สร้างผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน 4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 5) ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งการเรียน
เป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคล  6) น าไปสู่การพัฒนาและขยายผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้า
หรือระบบออนไลน์  

องค์ประกอบที่ 2  สมรรถนะส าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย 
ดังนี้ คือ องค์ประกอบย่อยที่ 2.1  คุณสมบัติส าหรับผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor loading) อยู่ระหว่าง .609 - .729  มีความแปรปรวน (Eigen  Value) เท่ากับ 11.250  และค่า
ร้อยละของความแปรปรวน (Percent  of  Variance) เท่ากับ 36.613  มีจ านวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ 20 ตัวแปร ในองค์ประกอบย่อยที่ 2.1  แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติส าหรับผู้บริหาร ในศตวรรษที่ 21  
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เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน แสดงว่าตัวแปรทั้ง 20 ตัวแปร  สามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบ
ย่อยท่ี 2.1  ซึ่งอธิบายได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีความส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามแผน
ยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดไว้  ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าและมีคุณสมบัติที่ติดตัวของผู้บริหาร สามารถ
บริหารงานได้ด้วยศาสตร์และศิลป์ได้อย่างสมดุล สอดคล้องกับเชาวด์ฮิรี (Chowdhury) กล่าวไว้ว่า ศิลปะ
การบริหารจัดการมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้น าในศตวรรษที่ 21 ต้องมีคุณสมบัติเป็นนักฝัน ท านุบ ารุง 
และมีความพยายามอย่างหนักที่จะท าฝันให้เป็นจริง  เขาได้ระบุคุณสมบัติผู้น าไว้ 4 ประการ คือ 1) เป็นนัก
สื่อสารที่ดีกับผู้คน (Peoplistic Communication) ผู้น ามีการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร และมีการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคลากรทุกคนได้อย่างรวดเร็ว  2) สามารถสร้างอารมณ์และความเชื่อ (Emotion and 
Belief) ผู้น าท าให้บุคลากรเชื่อมั่นในยุทธศาสตร์ การตัดสินใจของผู้น าและเชื่อในงานที่เขาท าอยู่             
3) มีทักษะรอบตัว (Multi-skilled) มีความรู้หลายภาษา รู้หลายวัฒนธรรม และรู้เรื่องราว    ต่าง ๆ ที่เป็น
สิ่งส าคัญในการบรรลุความส าเร็จ และ  4) เป็นนักคิดเรื่องใหม่ ๆ (Next mentality) ผู้น าระดับโลกเมื่อท า
เฉลิมฉลองความส าเร็จแล้วจะมีการตั้งเปูาหมายเรื่องใหม่ทันที โดยสรุป ผู้น ายุคใหม่เป็นผู้ ที่ท างานหนัก     
ไม่พึงพอใจอะไรง่าย ๆ ยึดมั่นในแนวคิด มีความกระตือรือร้น และ ไม่ย่อท้อ นอกจากนี้ ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และต้องกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจในสิ่งตนเองต้องเผชิญ
อยู่ สามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเจมส์ เอ็ม. คูเซส และ 
บาร์รี เอส. พอสเนอร์ (James M. Kouzes and Barry S. Posner) ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้น าจะต้องมองไปใน
อดีตและสามารถมองไปในอนาคต” ซึ่งหมายถึง  ผู้น าต้องทบทวนประสบการณ์ในอดีตเพ่ือน าไปใช้ใน
อนาคต มีบทเรียน 7 ข้อที่พวกเขาคาดว่ายังคงใช้ได้ถึงศตวรรษที่ 21  คือ ผู้น าจะต้อง 1) มีความน่าเชื่อถือ 
2) ใช้ระบบการน าในทุกระดับ 3) สร้างความท้าทาย 4) มุ่งเน้นอนาคต 5) ท างานเป็นทีม 6) สร้างต านานให้
คนกล่าวถึง และ 7) ดูแลคนด้วยใจ  และอิงกาลิลล์ โฮร์มเบริก และ โจนาส ริดเดอร์สตราเล ( Ingalill  
Holmberg and Jonas Ridderstrale)  พูดถึงผู้น าในยุคดิจิตอลว่าต้องมีคุณสมบัติดังนี้  คือ มีนวัตกรรม    
มีความใฝุฝัน และมีความรู้สึก (ใช้ผัสสะทั้ง 5 คือ การเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส) คือ ใช้ความฝัน      
ที่สามารถท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน  ความฝันที่ว่านี้คือจินตนาการและความรู้สึก ที่สามารถท า
ให้เกิดการท าลายอย่างสร้างสรรค์ (Creative Destruction) คือ ผู้น าใช้จินตนาการและความรู้สึกในการ
กระตุ้นก่อเกิดความโกลาหลขึ้น แทนที่จะออกระเบียบ แล้วใช้ประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มในการจัด
ระเบียบขึ้นมาใหม่โดยใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล โดยที่ผู้น าจะแสดงในบทบาทเป็นผู้ช่วยเหลือเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และลินดา เอ. ฮิลล์ (Linda A. Hill)  ให้หลักคิดว่าผู้น าในยุคหน้า
ประกอบด้วย กลุ่มคนเก่ง มีความใฝุฝัน และมีความแตกต่างกัน กลุ่มผู้น าเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอัจฉริยะ 
การบริหารจัดการกลุ่มคนเก่งเหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์ในการแข่งขันที่ส าคัญ โดยบริหารกลุ่มคนเหล่านี้ให้ลง
ตัวกับความต้องการขององค์กรเป็นเรื่องส าคัญ  ด้านเชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn) ได้สรุปคุณลักษณะ
ของผู้บริหารที่เอ้ือต่อการประสบความส าเร็จ  มีดังนี้  1) การสื่อสาร (Communication) เป็นขีด
ความสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น การแสดงออกอย่างชัดเจนในรูปของลายลักษณ์อักษรหรือค าพูด 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/ผู้นำ
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ประกอบด้วย การเขียน การพูด การปูอนกลับและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี   2) ทีมงาน 
(Teamwork) เป็นความสามารถที่จะท างานอย่างมีประสิทธิผลในฐานะเป็นผู้น าสมาชิกทีมแลละเป็นผู้ น า
ทีม ประกอบด้วย การสร้างผลประโยชน์ให้กับทีม (Team contribution) ภาวะความเป็นผู้น าทีม (Team 
leadership) การบริหารความขัดแย้ง (Conflict management) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การ
สร้างความสอดคล้องกัน (Consensus)  3) การบริหารตนเอง (Self-management) เป็นขีดความสามารถ
ที่จะประเมินตนเอง การปรับปรุงพฤติกรรม และตอบสนองเงื่อนไขการท างาน ประกอบด้วย การก าหนด
มาตรฐานด้านจริยธรรมและพฤติกรรม ความยืดหยุ่นในการท างานและการอดทน (Tolerance) กับปัญหา
ที่คลุมเครือและความรับผิดชอบในการท างาน  4) ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นความสามารถที่มีอิทธิพล
และสนับสนุนบุคคลอ่ืนให้ท างานได้ ประกอบด้วย การสร้างความหลากหลาย (Diversity awareness) 
และการท าความเข้าใจความเป็นสากลระดับโลก(Global understanding) การบริหารโครงการ (Project 
management) การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management action) 5) ความคิดเชิงวิกฤต 
(Critical thinking) เป็นความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย การแก้ปัญหา (problem solving) การใช้วิจารณญาณ(Judgment) และ      
การตัดสินใจ(Decision making) กระบวนการรวบรวมข้อมูลและการตีความ (Information gather and 
interpretation) การสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity innovation)  6) ความเป็นมือ
อาชีพ (Professionalism) เป็นขีดความสามารถที่จะธ ารงความประทับใจเชิงบวกการสร้างความเชื่อมั่น 
และการธ ารงรักษาความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วย การด ารงตน (Personal presence) ความคิด
ริเริ่มของบุคคล (Personal initiative) และการจัดงานหรือหารบริหารอาชีพ (Career management) 
และวิกรม  กรมดิษฐ์.  ได้กล่าวถึง การเป็นนักบริหารที่ดีนั้นควรคุณสมบัติดังนี้  1)  มีการศึกษามีความรู้ใน
เรื่องที่ตนเองได้ศึกษาเล่าเรียนมา  หรือมีความถนัดท าในสิ่งที่ตนเองเรียน เพ่ือจะได้น าความรู้นั้นมาเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จจนเป็นมืออาชีพ พยายามหาโอกาสก้าวเดินไปในทิศทาง
ที่ตนเองมีความรู้  CEO  ส่วนใหญ่ที่ประสบความส าเร็จในองค์กรสากลล้วนมีพ้ืนฐานมาจากวิชาชีพที่เขาได้
เรียนมาเกือบทั้งสิ้น  2) มองโลกในแง่บวก  มีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให้ตนเองและ
องค์กร การมีความคิดในแง่บวกท าให้เป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวาง ยอมรับสิ่งใหม่ๆและเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย 
เมื่อมีอุปสรรคใดๆ ไม่ย่อท้อ มักจ าให้ก าลังใจตนเองอยู่เสมอว่า วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานและพรุ่งนี้ต้องดีกว่า
วันนี้  3) มีความเป็นธรรมชาติของนักการตลาดอยู่ในจิตใจ  เพราะในวงการธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
ขึ้นอยู่กับการค้าขายแลกเปลี่ยนอันเป็นเรื่องอขงผลประโยชน์ นิสัยนักการตลาดท าให้เป็นคนที่เข้าใจผู้อ่ืนได้
ง่าย  ถ้าไม่สามารถสร้างตลาดได้ก่อน ธุรกิจที่จะลงทุนก็จะมีโอกาสเสี่ยงสูง   4) มีอัธยาศัยดี ต้อนรับขับสู้
และเข้าสังคมกับผู้อ่ืนได้ง่าย เวลาไปงานเลี้ยวสังสรรค์ใดๆ ต้องเปิดกว้าง ไม่ใช่จับกลุ่มเฉพาะกับคนที่รู้จัก 
หรือยืนหลบมุมอยู่คนเดียว เพราะยิ่งรู้จักคนมากก็ยิ่งมีช่องทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจมาก พยายาม
ท าตัวให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี  การเป็นคนที่มีบุคลิกภาพ สนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส รู้จักร้องร าท าเพลง 
เข้าสังคมกับใครๆได้ง่าย ยิ่งท าให้ที่คบหาด้วยมีความสบายใจ  ไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่ถือตัวหรือเก็บตัว ลูกค้า
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หรือเพ่ือนฝูงในวงการก็อยากไปมาหาสู่คบค้าสมาคมด้วย  5) มีความอดทน ไม่ล้มเลิกสิ่งใดๆง่ายๆ ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค และความวิริยะอุตสาหะเป็นคุณสมบัติอันส าคัญยิ่งในการธุรกิจ ผู้บริหารต้องอดทนต่อภาวะ
ความกดดัน แรงเสียดทาน ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ให้ได้ อุปสรรคเป็นเครื่องฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง การ
ท างานให้ส าเร็จเรื่องหนึ่งๆย่อมต้องใช้เวลารอคอย บางเรื่องอาจเห็นผลช้า มิใช่ว่า    มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็
ล้มเลิกโครงการหรือความคิดง่ายๆ โดยยังไม่ได้ทดลองแก้ไขปัญหาเลย ถ้าเป็นเช่นนี้การงานคงจะประสบ
ความส าเร็จได้ยาก ต้องไม่ลืมว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างภายในคืนเดียว  6) กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกใน
เรื่องที่ถูกต้อง ไม่มีความจ าเป็นต้องขี้อาย นิสัยคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนไทยมักไม่ค่อยกล้าแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม เพราะขาดความมั่นใจ การแสดงออกทางความคิดและการกระท าย่อมมาซึ่งความ
รับผิดชอบ ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติของส าคัญของการเป็นผู้น าที่ดี 7) กล้าตัดสินใจ มีความเด็ดเดียว ถ้าทุก
อย่างมีเหตุและผล วันนี้ต้องการอย่างหนึ่ง พรุ่งนี้ต้องการอีกอย่างหนึ่ง จนคนอ่ืนๆ ปรับตัวไม่ทัน เพราะนั่น
แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนตัดสินใจ ในบางเรื่องเมื่อจ าเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน ก็ต้อง
กล้าตัดสินใจเพ่ือขจัดปัญหา ไม่ใช่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนได้รับความเสียหาย 8) มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็ง หากต้องประสบปัญหาสุขภาพ คงไม่สามารถท างานดังตั้งใจไว้ ประสิทธิภาพใน
การท างานย่อมเสื่อมถอยลง ดังนั้นผู้น าที่ดีควรสนใจปัญหาสุขภาพ หมั่นดูแลเรื่องอาหารการกิน การออก
ก าลังกายให้เกิดความสมดุล รวมทั้งต้องรู้จักขจัดความเครียด ต้องไม่ลืมไปว่า จิตเป็นนาย  กายเป็นบ่าว   
ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับผลของการท างาน การตัดสินใจ มีผู้บริหารไม่น้อยที่ต้องถอยฉากลงเพราะติด
ปัญหาเรื่องสุขภาพไม่เอ้ืออ านวย การแบ่งเวลาให้แก่การพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวกับคนที่เรารัก หรือ
การท ากิจกรรมยามว่างในสิ่งที่ตนเองชอบ มีส่วนช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนและมีความสุข  9) เป็นผู้ฟังที่ดี  
เพ่ือรับรู้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพราะข้อมูลที่ได้รับย่อมเกิดประโยชน์ในการน าไปปรับใช้ต่อตนเองและ
องค์กร ในระหว่างการประชุมต้องใช้สมาธิตั้งใจฟัง ข้อนี้ผมมักสังเกตเห็นในงานประชุมหรือสัมมนาต่างๆ 
ผู้บริหารคนไทยมักไม่ค่อยสนใจฟังคุยกันเองบ้างบางก็ผล็อยหลับไปบ้าง การกระท าเช่นนี้นอกจากไม่ให้
เกียรติผู้พูดแล้วยังท าลายโอกาสของตนเองอีกด้วย จึงสมควรปรับปรุงอย่างยิ่ง  10) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
(Vision)  เพราะมีความจ าเป็นมากที่เราจะต้องมองให้ไกล คิดให้เป็น ว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพราะระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ ล้วนเกี่ยวพันกัน เรา
ต้องสามารถตีโจทย์ให้แตกว่าแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เพ่ือจะได้น ามาวางนโยบายเป็น
เปูาหมายขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปยังทิศทางเดียวกัน อย่างเช่นที่ผมตั้งเปูาหมายในระยะยาวให้ลูกน้องไว้
ว่า เมืองอมตะจะต้องเป็น “The  Perfect  City”  คือเป็นเมืองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นมีสิ่งใดที่
ควรวางแผนและคิดก็ต้องช่วยกัน  11) ติดตามข่าวสารรอบตัวอยู่เสมอ  ต้องท่องให้ขึ้นใจไว้ว่า Businesses 
is the way of life คือ ไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  มีการเคลื่อนไหวตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ทุกมุมโลกขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกสนใจด้านใด นอกจากจะได้ข้อมูลในแนวนอนแล้วยังมีความจ าเป็นต้อง
เจาะลึกข้อมูลในแนวดิ่ง เพ่ือจะน าข้อมูลนั้นมาปรับใช้กับธุรกิจที่ตนเองท าอยู่ แต่ก็ต้องสกัดเอาข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์มา ดังนั้นในจุดนี้ การวางแผนน า Information Technology มาใช้ในองค์กรจึงเป็นเรื่องจ าเป็น 
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และที่ส าคัญมาคือจะต้องให้โอกาสทุกคนในองค์กรเรียนรู้ หรือเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันเพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพในการท างาน ยิ่งรู้มากยิ่งสามารถน ามาปรับใช้กับงานและชีวิตประจ าวันได้มาก โดยส่วนตัว
ช่วงเช้า เมื่อตื่นนอนแล้วสิ่งแรกที่จะต้องท าคือ การฟังข่าววิทยุ สรุปข่าวรายวัน และอ่านข่าวต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทก่อน นอกจากอ่านหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับต่อวันแล้ว ยังต้องตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ
ข่าวรอบโลกอีกด้วย การมีความรู้รอบตัวในเรื่องกว้างๆ มีประโยชน์ในวงสนทนาและในการติดต่อธุรกิจ
อย่างมาก ท าให้ผู้คนที่รู้จักเรามีความรู้สึกว่า เรามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และสนใจเรื่องอ่ืนๆบ้าง มิใช่สนใจแต่
เฉพาะเรื่องของตนเอง แต่หากเรื่องใดเราไม่มีความรู้หรือไม่ถนัดเราจ าเป็นต้องขอความช่วยเหลือจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ก็อย่าเสียดายเงิน เพราะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ไปเสียหมดทุกเรื่อง 
ดังนั้น ในการริเริ่มโครงการใหม่ๆ คราใด ยอมเสียเงินและเสียเวลาท าการศึกษาโครงการก่อนเสมอดีกว่าลง
มือท าไปแล้วต้องมาล้มเลิกทีหลัง ซึ่งท าให้เสียเงินและเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เข้าท านองเสียน้อยเสีย
ยาก เสียมากเสียง่าย  12) มีความยืดหยุ่นอยู่เสมอ (Flexibility)  หากเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว เราย่อมสามารถตั้งรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ พร้อมกับการมองปัญหาให้เป็นเรื่องที่ท้าทาย
ความสามารถ อย่ามองให้เป็นอุปสรรค ปัญหามาปัญหามี ค่อยคิดแก้ไขให้รอบคอบ ชีวิตย่อมมีทั้งสุขและ
ทุกข์ มีทั้งความราบรื่นและขวาหนามคละเคล้ากันไป ควรคิดเสมอว่า “Nothing  is impossible”        
13) มีคุณธรรม  มีจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมพร้อมไปกับส่วนตน เพราะการเป็นผู้น าต้องน าด้วย
การกระท า มิใช่แต่เพียงค าพูด คุณธรรมจ าเป็นต้องปลูกฝังให้มีอยู่เป็นพ้ืนฐานของมนุษย์ เพราะองค์กรใดก็
ตามแม้จะมีคนเก่งเต็มไปหมด แต่ไม่คนดีหรือคนที่มีคุณธรรม มีแต่คนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
และแก่งแย่งชิงดีแล้ว โอกาสที่องค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าคงยาก ดังนั้นผู้น าจึ งจ าเป็นต้องมีคุณธรรม
และจริยธรรม โดยแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความยุติธรรมในการ
ท างาน ความมีน้ าใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ คิดถึงใจเขาใจเรา ดังที่ผลก าหนดนโยบาย
เรื่องของการก าหนดผลตอบแทนพิเศษในรูปของค่าตอบแทนแห่งความส าเร็จ (Success fee) และ
สนับสนุนให้ลูกน้องได้เป็นเถ้าแก่  เพ่ือให้เขาได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ในการเข้าไปดูแล
บริษัทลูกที่แตกตัวออกไปจากการขยายงานของบริษัท  14) รู้จักค าว่า “พอดี” (Justify)  หรือรู้จักเดินทาง
สายกลางในการท างาน ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป การวางแผนการลงทุน การขยายงานของบริษัทต้องมี
ความรอบคอบพิจารณาทิศทางของธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล ไม่โลภมากจนน าบริษัทไปสู่การก่อให้เกิด
หนี้สินเกินตัว ต้องรู้ว่าเรามีก าลังขยายงานได้เท่าใด จึงจะไม่ท าให้บริษัทต้องแบกภาระมากเกินไปค าว่า ”
พอดี” น ามาซึ่งความรอบคอบให้แก่ตนเองและองค์กรบางครั้งเราอาจต้องยอมเป็นคนที่อนุรักษ์นิยม
(conservative) ไม่ใช่ ท าอะไรตามกระแสหรือภาพลวงตาไปเสียหมด จนไม่สามารถแยกแยะได้ เพราะจาก
วิกฤตการณ์การเงินครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ.2540 ที่ล้มกันครืนเป็นโดมิโนนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากการไม่รู้จักค า
ว่า”พอดี” ทั้งสิ้น ทุกวันนี้นโยบายของกลุ่มอมตะคือการไม่สร้างหนี้สินหรือการกู้เงินจากธนาคารโดยไม่
จ าเป็นจะต้องรู้ว่าเงินที่กู้มานั้นจะน ามาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใด ต้องไม่ใช่เงินผิดประเภท ในการขยายการ
ลงทุน เราก็เลือกใช้ที่ดินที่เรามีอยู่ลงหุ้นแทนการลงทุนด้วยเงินสด ด้วยเหตุนี้จึงท าให้บริษัทมีฐานะการเงินที่
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เข้มแข็ง และไม่มีหนี้สินมาก  15) มีความเป็นผู้น า ข้อนี้ส าคัญมาก อาจกล่าวได้ว่าความส าเร็จของ CEO 
ทั้งหลายมาจากพ้ืนฐานทั้ง 13 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น 60% ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้ ความสามารถในด้าน
ต่างๆรวมถึงด้านการเงิน การตลาด เรียกได้ว่าต้องมีกันแบบรอบตัวเลยทีเดียว ส่วนที่เหลืออีก40% เป็น
เรื่องของคุณลักษณะความเป็นผู้น า ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับการสร้างความมั่นคงและพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่องค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือพรรคการเมืองก็ล้วนต้องอาศัยคุณสมบัติข้อนี้กันทั้งสิ้นต้องไม่ลืมว่าแม้
จะมีผลงานดี  มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเท่าใด หากผู้น าไม่มีความเป็นผู้น า เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่
สามารถมัดใจหรือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนที่ท างานอยู่ในองค์กรเดียวกันได้ โอกาสในการประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืนคงยาก เพราะความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวผู้น าจะน าผู้ร่วมงานไปสู่ความ
จงรักภักดีขององค์กร เนื่องจากพวกเขาเห็นว่าสามารถร่วมหัวจมท้ายกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นทุกคน
ย่อมท างานกันอย่างทุ่มเทสุดก าลังความสามารถ ไม่ค่อยแต่คิดจะเปลี่ยนงาน อย่าลืมว่าทุกวันนี้ในโลกเราไม่
มีเรือเดินสมุทรล าใดทีส่ามารถแล่นไปได้ด้วยกัปตันเพียงคนเดียวนอกจากจะเป็นเรือพายล าเล็กๆที่สามารถ
พายคนเดียวได้เท่านั้น 

องค์ประกอบย่อยที่  2.2  ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor  
loading) อยู่ระหว่าง  .633 - .798 มีความแปรปรวน (Eigen  Value) เท่ากับ 9.280 และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน (Percent  of  Variance) เท่ากับ 29.935 มีจ านวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 11  ตัว
แปร  ในองค์ประกอบย่อยที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษที่ 21 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกัน แสดงว่าตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร  สามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบย่อยที่ 2 .2 แสดงให้เห็นว่า  
ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
นอกจากผู้บริหารจะมีทักษะด้านความสามารถแล้ว การมีมนุษยสัมพันธ์ก็มีส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งด้วย 
สอดคล้องกับแนวคิดของเชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารควรพัฒนาทักษะ
ดังต่อไปนี้คือ  1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical skill) เป็นขีดความสามารถที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเพ่ือ
ท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบางอย่างต้องการความสามารถเฉพาะเช่น งานด้านบัญชี 
งานด้านวิศวกร งานด้านวิจันตลาด งานด้านวางแผนการเงิน และการวิเคราะห์ระบบเป็นต้น ทักษะเหล่านี้
อาจได้มาจากการเรียนหรืออาจได้จากการฝึกอบรมจากประสบการณ์การท างาน ทักษะด้านเทคนิค ในโลก
เศรษฐกิจใหม่นี้จะรวมถึงความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศด้วย ซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็น     
จะแสดงให้เห็นว่าทักษะด้านเทคนิคมีความส าคัญอย่างมากกับผู้บริหารระดับต้นเพราะผู้บริหารระดับต้น
จะต้องมีความรู้ความช านาญที่จะตอบค าถามหรือแก้ปัญหาให้กับพนักงานหรือคนงาน  2) ทักษะด้าน
มนุษย์ (Human skill)  เป็นขีดความสามารถในการท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืน ผู้บริหารซึ่งมีทักษะด้าน
มนุษย์ที่ดีจะเป็นผู้ที่มีการรู้จักตนเองดีมีความสามารถที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีและเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน 
องค์ประกอบที่ส าคัญของทักษะด้านมนุษย์ก็คือ คามเป็นเลิศทางอารมณ์ (Emotion Intelligence) เป็นขีด
ความสามารถที่จะบริหารตนโดยการรู้จักควบคุมอารมณ์ให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
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ผู้บริหารทุกระดับจ าเป็นต้องมีเท่าเทียมกัน  3) ทักษะด้านความคิด (Conceptual skill) เป็นขีด
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน ผู้บริหารที่ดีจะมีความสารถในการมอง
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างกว้างไกลเพ่ือแก้ปัญหาโดยค านึงถึงประโยชน์ของทุกคนความสามารถนี้จะต้องใช้
ความคิดในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ทักษะด้านนี้จะรวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาใหญ่ให้เป็นส่วน
เล็กๆ เพ่ือให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของปัญหา ทักษะด้านความคิดจะมีความส าคัญกับ
ผู้บริหารระดับสูง  และทักษะความส าเร็จในการบริหาร (Skills for managerial success) มี 4 แบบคือ   
1) ทักษะของผู้น าทางด้านกลยุทธ์การบริหาร (Strategic skills)  2) ทักษะด้านการท างาน (Task skills)  
3)ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (People skill)  4) ทักษะด้านการรู้จักตนเอง (Self-awareness skills) โดยมี
รายละเอียดดังนี้  1) ทักษะของผู้น าทางด้านกลยุทธ์การบริหาร (Strategic skills)  ประกอบด้วยการ
กลั่นกรองสภาพแวดล้อมขององค์การ (Environmental scanning)  การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ 
(Strategic formulation)  วิเคราะห์ตัวแปรด้านพฤติกรรมที่มีต่อกลยุทธ์และการก าหนดภารกิจของ
องค์การ(Mapping strategic intent and defining mission)  การปฏิบัติการตามกลยุทธ์ (Strategic 
implementation) การบริหารทรัพยากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่วางไว้ (Human resource 
congruency)  2) ทักษะด้านการท างาน (Task skills)  ประกอบด้วย การก าหนดและการจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลังของวัตถุประสงค์(Setting and prioritizing objectives)  พัฒนาแผนปฏิบัติการและ
การปฏิบัติตามแผน (Developing plan of action and implementation) การตอบสนองในลักษณะที่
ยึดหยุ่นได้ (Responding in a  flexible manner)  การสร้างคุณค่าในการท างาน (Creating value)  
การท างานตามล าดับขั้นของโครงสร้างองค์การ (Working through the organizational structure)  
การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ (Allocating human resource)  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล 
(Managing time effectively)  3) ทักษะด้านคน (People skill)  ประกอบด้วย ทักษะในการมอบหมาย
งาน การมีอิทธิพลกับบุคคลอ่ืน และความสามารถในการจูงใจบุคคลอ่ืนได้ (Delegating , influencing , 
motivating)  ความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง สามารถเจรจาให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝุาย
(Handing , conflicts , win-win negotiation)  การท างานเป็นเครือข่าย (Networking) รู้วิธีการน าเสนอ 
(Presentation)  มีความสามารถในการสื่อสารและรับฟัง(Communication , listening)  การบริหารและ
ศึกษาวัฒนธรรมข้ามชาติ(Cross-cultural management)  ความสามารถในการบริหารทีมงานต่างๆ ที่มี
ลักษณะที่แตกต่างกัน (Heterogeneous teamwork)  4) ทักษะด้านการรู้จักตนเอง (Self- awareness 
skills)  ประกอบด้วย  ความสามารถในการปรับปรุงตนเอง (Personal adaptability)  สามารถท าความ
เข้าใจอคติส่วนบุคคลได้(Understanding personal bias)  สามารถควบคุมตนเองได้(Internal locus of 
control  สอดคล้องกับแนวคิดของบุญช่วย  สายราม  ได้สรุปเกี่ยวกับทักษะภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่  21  ที่ส าคัญ จ านวน  10 ทักษะ  ประกอบด้วย  1) ทักษะการสร้าง
ทีมงาน   2)  ทักษะการจัดการความขัดแย้ง  3)  ทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 4) ทักษะการ
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ตัดสินใจ  5)  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  6) ทักษะทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม /ดิจิตอล  7) ทักษะการ
สื่อสาร  8) ทักษะการจูงใจ  9) ทักษะการมอบหมายงานและการสอนงาน  และ  10) ทักษะชีวิต   

องค์ประกอบที่  3  การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21  มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ (Factor  loading) อยู่ระหว่าง  .575 - .648 มีความแปรปรวน (Eigen  Value) เท่ากับ 
2.796 และค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent  of  Variance) เท่ากับ 1.997 มีจ านวนตัวแปรที่
อธิบายองค์ประกอบ 4  ตัวแปร ในองค์ประกอบที่ 3  แสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 
21  เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน แสดงว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ ใน
องค์ประกอบหลักที่ 3  การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาในศตวรรษที่  21 นับว่าเป็นก ากับดูแล และ
การตรวจสอบคุณภาพที่เกิดจากการบริหารการศึกษา รวมทั้งการนิเทศติดตาม การประเมินผลและการน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข  มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรม
ทั่วกัน ซึ่งสอดคล้องกับ แกรี แฮเมล กับบิลล์ กรีน (Gary  Hamel  with Bill Green) ได้กล่าวถึง 
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการอยู่ที่กระบวนการจัดการว่า ได้แก่ การประเมินผลงานพนักงาน และการให้
ค่าตอบแทน และ ธีระพล  เพ็งจันทร์  ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผลการวิจัย พบว่า  ปัจจัยการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง  2) ด้าน
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 3) ด้านประสิทธิผลคามแผนปฏิบัติราชการ  4) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
5) ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง  6) ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 7) ด้าน
มุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์  8) ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  9) ด้านคุณภาพวิชาการ 10) ด้าน
พัฒนาบุคลากร  11) ด้านคุณลักษณะขององค์กร  12) ด้านระบบสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง  13) ด้าน
ประสิทธิผลตามตัวชี้วัด  ส่วนนภดล เชนะโยธิน  กล่าวสรุปไว้ว่า การบริหารโดยระบบการควบคุมคุณภาพ
หรือกลุ่มคุณภาพ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการแก้ไขปัญหาและควบคุมคุณภาพด้วยกลุ่ม ฉะนั้น การ
บริหารโดยระบบควบคุมคุณภาพหรือกลุ่มคุณภาพ หมายถึง กิจการร่วมกันของ กลุ่มพนักงานรวมตัวกัน 
โดยสมัครใจ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหาขององค์การ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อนโยบายหลักขององค์การ 
กิจกรรมของ Q.C.C.แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) กิจกรรมที่สามารถวัดหรือค านวณออกมาเป็นตัวเลข
ได ้ ประกอบด้วย  การเพ่ิมผลผลิต การลดจ านวนของเสียของผลิตภัณฑ์  การลดจ านวนของลูกค้าที่ส่งคืน 
เนื่องจากผลผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ  การลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง  2) กิจกรรม
ที่มาสามารถวัดหรือค านวณออกมาเป็นตัวเลขได้  ได้แก่  ท าให้ความร่วมมือของพนักงานดีขึ้น ท าให้ขวัญ
และก าลังใจของพนักงานดีขึ้น  ท าให้พนักงานมีความรับผิดชอบสูงขึ้น  ลดความขัดแย้งในการท างานลง  
และหลักการของวัฏจักรเดมิ่ง (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนด้วยกัน คือ การวางแผน 
(Plan)  กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ  ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดเปูาหมาย ต้องระบุเปูาหมายของการ
ควบคุมคุณภาพอย่างชัดเจน โดยระบุให้ได้ว่า "จะท าอะไร" เปู าหมายที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นตัวเลข 
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ก าหนดการที่จะให้บรรลุเปูาหมายนั้น ขั้นตอนที่ 2 : การจัดท าแผน จัดท าแผนให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ 
แผนที่จัดท าจะต้องสอดคล้องกับสภาวะที่เป็นอยู่และสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งหมายถึง จะต้องมีข้อมูลรองรับที่
ชัดเจนนั่นเอง  ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบ 5W1H  ถ้าแผนขาดสาระที่จ าเป็นก็จะเป็นแผนที่ไร้ประโยชน์ และ
เนื่องจากผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามแผนไม่ใช่คนเพียงคนเดียว แต่ประกอบด้วยผู้คนที่เกี่ยวข้องอีกจ านวนมาก 
แผนที่จัดท าขึ้นจึงต้องมีความชัดเจน รัดกุม ใครอ่านแล้วก็สามารถเข้าใจได้ทันที การตรวจสอบด้วย 5W1H 
จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็น  การปฏิบัติตามแผนที่จัดท าไว้ (DO)  การปฏิบัติตามแผนที่จัดท าไว้ จะต้องท าความ
เข้าใจแผน เนื่องจากผู้ที่ต้องด าเนินการตามแผน คือ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีการอธิบายแผนให้เป็นที่เข้าใจ
ตรงกันและทั่วถึงกัน และมีการติดตามการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน คือ ผู้ที่ด าเนินการตามแผนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ผู้บริหารหรือผู้จัดการจึงมีหน้าที่ต้องคอยสอดส่อง และติดตามการปฏิบัติงานของทุกคน และ
คอยให้ค าปรึกษาเมื่อจ าเป็น การตรวจสอบ (CHECK) ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด โดยตรวจสอบสภาพ
ของด าเนินงาน เป็นการตรวจสอบว่า การด าเนินงานได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ การตรวจสอบนี้จะ
มัวแต่รอให้ผู้ปฏิบัติงานมารายงานไม่ได้ ผู้บริหารจะต้องลงไปตรวจสอบด้วยตนเอง และตรวจสอบคุณภาพ
ของงาน เป็นการตรวจสอบคุณภาพของการด าเนินงาน (คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของงานที่ได้) 
จะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีเหตุผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม่ นอกจากนั้นการตรวจสอบคุณภาพของ "ผลงาน" 
ด้วยตนเอง และการสอบถามผู้ปฏิบัติงานว่าประสบปัญหาอะไรหรือไม่ ก็เป็นเรื่องส าคัญที่มองข้ามไม่ได้  
การด าเนินการ (Action)  กรณีที่พบว่ามีปัญหา เมื่อตรวจพบว่าเกิดปัญหาขึ้นในการด าเนินงาน จะต้อง
ตรวจหาสาเหตุของปัญหา เพ่ือปูองกันไม่ให้ปัญหาเดียวกันเกิดซ้ าอีก และจะต้องท ารายงานสรุปในเรื่อง
ดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลยืนยันการด าเนินการแก้ไขแล้ว  กรณีที่ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เมื่อ
ปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมาย จะต้องมีการทบทวนว่า "เหตุใดจึงปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายที่ต้องการ" เพ่ือ
สะสมเป็นประสบการณ์หรือองค์ความรู้ในองค์กร และในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป ก็ให้ใช้ประสบการณ์และ
องค์ความรู้เหล่านี้ให้เป็น ประโยชน์ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่สูงขึ้นต่อไป โดยทั่วไป "Action" ในกรณีที่
บรรลุเปูาหมาย มักจะถูกมองข้ามเสมอ ซึ่งท าให้องค์กรขาดการสะสมองค์ความรู้ แสดงจากภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่าง QCC และ PDCA สอดคล้องกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือ RBM (Results 
Based Management)  โดยมีขั้นตอนการ ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วน
ราชการเพ่ือให้รู้ทิศทางขององค์กรในอนาคตและวัตถุประสงค์ขององค์กร  ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดปัจจัย
หลักแห่งความส าเร็จ  ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก ขั้นตอนที่ 4  การก าหนด
แหล่งข้อมูลเพ่ือให้รู้ว่าข้อมูลของผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักมี อยู่ที่หน่วยงานใด
ภายในองค์กร และจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของแฟูมข้อมูล รายงานประจ าเดือน หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ขั้นตอนที่ 5  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะเป็นผู้ก าหนดเปูาหมายของตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานหลัก เพ่ือเป็นเกณฑ์เทียบว่า ผลการปฏิบัติงานดีพอหรือไม่เพียงใด  ขั้นตอนที่ 6  การรวบรวม
ข้อมูล องค์กรด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลักในรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด เช่น ทุก1 เดือน ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน หรือทุก 1 ปีเป็นต้น  ขั้นตอนที่ 7  การ
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บันทึกและการอนุมัติข้อมูลเป็นการท างานบน Webbase ของระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์  ขั้นตอนที่ 8  
การวิเคราะห์ผล เพ่ือพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเปูาหมายที่ก าหนด แล้ววิเคราะห์หา
สาเหตุที่ผลการปฏิบัติงานต่ าหรือสูงกว่าเปูาหมายเกินไปเพ่ือเสนอทางเลือกต่อผู้บริหารในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของงาน  ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 8 
เสนอผู้บริหาร โดยผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลผลการปฏิบัติงานขององค์กรผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้รายงานระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อีกส่วนหนึ่ง 

2. การยืนยันองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ว่ามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความเป็นประโยชน์ และมีความ
ถูกต้องสอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย  โดยทุกท่านมีความเห็นว่าแต่ละ
องค์ประกอบมีความเหมาะสมมาก เพราะเป็นองค์ประกอบที่ครอบคลุมงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาและ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม องค์ประกอบทุกตัวยังผลักดันให้การบริหารสถานศึกษา
ให้มีความเป็นสากล เท่าทันต่อเหตุการณ์  เนื่องจากมีครอบคลุมการบริหารจัดการในหลายรูปแบบ ครบทุก
ด้านกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก การวางแผนกลยุทธ์  มีการพัฒนา
บุคลากรทั้งระบบ เพ่ือการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สถานศึกษาให้การ
สนับสนุนทั้งด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณ  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสร้างเสริม เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวินในศตวรรษที่ 21  มีความเป็นไปได้มาก เพราะตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบมีการน าเสนออย่างมีหลักการ สามารถน าไปสู่การการปฏิบัติได้อย่างง่าย องค์ประกอบทุก
องค์ประกอบ เป็นแนวทางพ้ืนฐานในการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงมีความเป็นไปได้ที่จะน าองค์ประกอบ
เหล่านี้ไปใช้ในการบริหารจัดการ  องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษ  
ที่ 21 มีประโยชน์และมีความถูกต้อง ครอบคลุม เพราะตัวแปรทุกตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่แล้ว  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จได้ ควรมีการด าเนินการ
อย่างจริงจัง เป็นระบบ มีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการนิเทศ ติดตามอย่างเป็นระยะๆ จนเสร็จสิ้นภารกิจ  
แล้วจึงน าผลการประเมินที่ได้ มาวิเคราะห์ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในการวางแผนการบริหารจัดการต่อไป 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จาการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ งานวิจัยและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

1. ผู้บริหารควรมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อบุคลากรภายในองค์กร รู้และ
รักษาสิทธิและหน้าที่ทั้งของตนเองและบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร
ที่ภายในและภายนอก 

3. ผู้บริหาร ควรเป็นผู้ที่มีทักษะรอบตัว และมีหลักการ วิธีแนวทาง เชี่ยวชาญในงานบริหาร
จัดการ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

4. สถานศึกษาควรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นหลัก มีการเสริมทักษะด้านวิชาการ ได้แก่ ทักษะทางสมอง ภาษา คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเสริมทักษะด้านการด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  เพ่ือ
เตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกับสถานการณ์และพลวัตที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

5. สถานศึกษาควรมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้มคีวามรู้และทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 

6. สถานศึกษาควรมีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและทุกๆระดับ เพ่ือรองรับพลวัตแห่งศตวรรษ    
ที่ 21 

7.  สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
เป็นเครื่องมือ/สื่อในการจัดการเรียนการสอน 
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ข้อเสนอแนะ เพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

เพ่ือให้องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
ศตวรรษท่ี 21  ครั้งนี้มีการต่อยอดและเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการ
วิจัยในครั้งต่อไป  ดังนี้ 

1. ควรมีการท าวิจัยเชิงทดลอง โดยการน าองค์ประกอบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปสู่การ
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

2. ควรการศึกษาวิจัยในปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบเกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การบริหารจัดการศึกษา 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

หนังสือขอสัมภาษณ์  

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ 
การสัมภาษณ์ในการท าวิจัย  

เรื่อง  การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 
[School  Administration  under Department  of  Education Bangkok  Metropolitan  

Administration in  the  21st  Century] 

1 นายจรูญ  มีธนาถาวร ส านักการศึกษา 369 ถนนลาดหญ้า  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 
2 นางชนัญยา   จาดชนบท ส านักการศึกษา 369 ถนนลาดหญ้า  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 
3 นางสาวฐานิตา   แพร่วานิชย์ ส านักการศึกษา 369 ถนนลาดหญ้า  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 
4 นางปราณี   สุคันธเสวี ส านักการศึกษา 369 ถนนลาดหญ้า  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 
5 ดร.ประยูร   ครองยศ ส านักการศึกษา 369 ถนนลาดหญ้า  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 
6 นายโฆษิต  อินทรชาติ ส านักการศึกษา 369 ถนนลาดหญ้า  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 
7 นางสาวอรชร  เลาทนันทน์ ส านักการศึกษา 369 ถนนลาดหญ้า  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 
8 นางมิ่งขวัญ  กิติวรรณกร ส านักการศึกษา 369 ถนนลาดหญ้า  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 
9 นายโสภณ  ค านึงเนตร ส านักการศึกษา 369 ถนนลาดหญ้า  เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 
10 ดร.อ านาจ  ช่างเรียน 56/2  ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพฯ 10140 โทร 081 8388115 
11 นายไพโรจน์  โตเทศ 577  หมู่บ้านเพชรเกษม 3  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางแคเหนือ          

เขตบางแคกรุงเทพฯ  โทร 089 0418889 
12 นางดวงหทัย  เปลี่ยนดี 41 (20/29) ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่ งเหนือ  แขวงหนองแขม         

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10140   โทร 081 5592161 
13 นายโกมินทร์  สังคะนอง 28 ซอยท่าข้าม 4  แยก 3 – 4 ถนนท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

10150  โทร 081 554 3204 
14 ดร.ไพรพรรณ  ไชยสุวรรณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส  25  หมู่ 3  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10170 
15 ดร.วิชาญ  เหรียญวิไลรัตน ์ โรงเรียนนาหลวง  60/1 ถนนพุทธรักษา  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  

กรุงเทพฯ 10140 
16 นางจิราพร  ปทุมเทวาภิบาล โรงเรียนประชานิเวศน์ เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ 
17 ดร.สมบัติ   เดชบ ารุง 40/103  หมู่ 5 ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 73210 
18 รศ.ดร.พรพิพัฒน์  เพ่ิมผล 21 ซอยสวนผัก  42/1  ถนนสวนผัก  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  

10170 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

แบบสัมภาษณ์  
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่อง 

การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
(School  Administration  under  Department  of  Education  Bangkok  Metropolitan  

Administration  in  the  21th  century) 

  
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิใน

การรวบรวมข้อมูล  ประเด็นหรือตัวแปรต่างๆ ส าหรับการจัดท าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 (School  Administration  under  Department  of  Education  
Bangkok  Metropolitan  Administration  in  the  21th  century)  ข้อมูลหรือตัวแปรที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ท่านมีค่ายิ่งต่อการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21  ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ไปสังเคราะห์และก าหนดกรอบในการวิจัยต่อไป 
 แบบสัมภาษณ์ ฉบับนี้ประกอบด้วย  2  ตอน  ได้แก่ 
 ตอนที่  1    ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ตอนที่  2    ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 
  
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จักได้รับความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดียิ่ง  จึงขอกราบ
ขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วย 
 
 
 

(นายสมหวัง   ว่องไวไพศาล) 
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เรื่อง 
การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

(School  Administration  under  Department  of  Education  Bangkok  Metropolitan  
Administration  in  the  21th  century) 

 

ตอนที่  1    ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ค าชี้แจง   โปรดกรุณากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพของท่าน 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล  ผู้ให้สัมภาษณ์  นาย / นาง / นางสาว.................................................................... ........................ 
ต าแหน่ง............................................................................................................... .................................................. 
สถานที่ท างาน................................................................................................................. ....................................... 
..................................................................................................................................................................... ..........
...............................................................................................................................................................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. ............................................. 
........................................................................................................................................................... ....................
วัน / เดือน / ปี ที่สัมภาษณ์................................................................................... ......เวลา.......................น. 

 
 

ลงชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...............................................................................  
         (.............................................................................)  
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ตอนที่  2   ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในศตวรรษที่ 21 

 
เกริ่นน า 

จากพลวัตการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และทุกๆ ระดับ เพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่โลกใน
ศตวรรษที่ 21  เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ในความจริงของสังคมใหม่ที่มีปัญหาท้าทายที่ส าคัญส าหรับ
องค์กร  ผู้บริหารหรือแม้กระท่ังคนท างานทุกๆ คน  ต้องการให้ใคร่ครวญว่า ความรู้ ความสามารถที่ทุกคนมีอยู่ 
จะสามารถจัดการกับปัญหาที่ท้าทายที่ปรากฏและจะเป็นโอกาสให้กับองค์กรและตัวเราเอง โดยเน้นหนักใน
เรื่องของการปฏิบัติโดยแท้ ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องอาศัยทั้งข่าวสารในเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ในเชิง
คุณภาพ  ต้องยอมรับกันว่า  การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่นี้ การเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมไปเสียแล้วและท่ีส าคัญ คือ การท างานภายใต้สภาวะ
ของการเปลี่ยนแปลงนั้น  ต้องการความทุ่มเทอย่างมากทั้งก าลังกายและก าลังใจ ผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 จะมี
สิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร ว่า ผู้บริหารจะสามารถน าพาองค์กรของตนในฐานะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส น าค้นหาวิธีการ
เปลี่ยนแปลงที่ถูกต้อง และทราบวิธีที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลทั้งภายนอกและภายในองค์กร 
ซึ่งสิ่งที่ต้องการ คือ 1. นโยบายการสร้างอนาคต  2.วิธีการอย่างเป็นระบบในการมองหา และคาดเดาถึงการ
เปลี่ยนแปลง  3.วิธีที่ถูกต้องในการสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร  4.
นโยบายในการสร้างสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงกับความต่อเนื่องปัจจัยทั้ง 4 ประการข้างต้นนี้จะเป็น
คุณสมบัติของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารที่สามารถปรับองค์กรให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผนวกกับการมีความสามารถในการใช้ความรู้ความช านาญหลักของตน  ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง คือ การวางนโยบายเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างมีระบบ หรือเป็นนโยบายเพ่ือสร้าง
การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงอย่างมีระบบ กลับเป็นนโยบายที่สามารถสร้างประสิทธิภาพได้ดีส าหรับองค์กร 
ถ้าหากปราศจากนโยบายเหล่านี้องค์กรก็ไม่สามารถถึงความคาดหวัง ที่จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ประสบ
ความส าเร็จจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แต่การจะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความส าเร็จได้นั้น  องค์กร
ต้องมีนโยบายที่เรียกว่า การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ รูปแบบของการบริหาร
จัดการภายในองค์กรนั่นเอง     หากเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบขององค์กรที่จะมีบทบาทความส าคัญมากขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21  เมื่อกล่าวถึงการบริหารสถานศึกษา ก็จะมีองค์ประกอบส าคัญๆที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา อัน
จะประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน รวมไปถึงรูปแบบและแนวทาง
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บริหารสถานศึกษา องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยอมต้องมีการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของ
โลกในศตวรรษท่ี 21   
 ปัญหาการบริหารการศึกษาโดยภาพรวม ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  ในเรื่องของการกระจายอ านาจ
ไปสู่สถานศึกษา ยังเป็นการรวมอ านาจ มีความล่าช้าในการอนุมัติ ขาดความอิสระ ไม่ตอบสนองชุมชนในพ้ืนที่
ได้อย่างเหมาะสม สิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากร  การจัดสรรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง  
สถานศึกษาไม่อาจสรรหาบุคลากรได้ตามต้องการ เนื่องจากระเบียบการคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง การขาด
เอกภาพในการบริหารจัดการ  ความเป็นอิสระของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานต่างบริหารและขยายงานใน
แนวตั้งจนไม่สามารถประสานและก ากับการศึกษาในแนวราบให้มีเอกภาพ เกิดผลเป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้อย่างเต็มที ่
 กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ ก าหนดโครงสร้างการบริหาร
กรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม มีฐานะที่เป็นนิติบุคคล มีการบัญญัติกฎหมายและระเบียบข้อบังคับหลายๆ
ฉบับที่มีลักษณะเฉพาะ บังคับใช้ในเขตพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น มีการจัดโครงสร้างของหน่วยงานตาม
แบบเฉพาะ การแบ่งพ้ืนที่การปกครองของกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งออกเป็น 50 เขต จัดเป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ เพ่ือ
สะดวกต่อการบริหารและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม การแบ่งเขตการ
ปกครองดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ต่อการปกครองนั้น ยังไม่สามารถครอบคลุมไปถึงการบริหารการศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  
 แนวโน้มของการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร จากการประชุมสัมมนานักวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ได้เสนอแนวทางในการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาของกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 6 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยยึดแนวทางในการแบ่งเขตพ้ืนที่ตามสภาพทางกายภาพ 50 เขต 6 กลุ่ม เป็นหลัก จากเหตุของการแบ่งเขต
พ้ืนการการศึกษาใหม่นี้  กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการบริหารการศึกษาในพ้ืนที่
ให้มีความสอดคล้องกับเขตพ้ืนที่การศึกษาใหม่ เน้นการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แบะที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  
มาตรา 39  จะเห็นได้ว่า โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา ส านักการศึกษา และกรุงเทพมหานคร ตามล าดับ ย่อมได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุผลดังที่
กล่าวมา 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุ งเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
ทราบภาพอนาคตของการบริหารโรงเรียนในอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้
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ประโยชน์ในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในอนาคตต่อไป 
ค าชี้แจง  โปรดตอบค าถามตามความคิดเห็นของท่าน 

ท่านคิดว่า   “ภาพอนาคตและแนวโน้มในการการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21”      
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



430 
 

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

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการอนุเคราะห์ครั้งนี ้



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

หนังสือขอตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก  ง 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

แบบตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่ง 
1 นายไพบูลย์   กล่อมบรรจง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุดมรังสี 
2 นางสาวสุวรรณา  รุทธนานุรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 
3 นางพีรพัฒน์  อุปมาสินธุ ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาบ ารุง 
4 ดร.สุนันท์   วชิรมนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
5 ผศ.ดร.พินดา   วราสุนันท์ อาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 
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แบบตรวจสอบดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ในการท าวิจัย 

เรื่อง  การบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
[School  Administration  under Department  of  Education Bangkok  

Metropolitan  Administration in  the  21st  Century] 
 

 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือหาความค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
2. แบบสอบถามฉบับนี้ ส าหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  [School  Administration  under Department  of  
Education Bangkok  Metropolitan  Administration in  the  21st  Century]  จึงขอความ
กรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพจริงที่ท่านเห็นความสอดคล้อง  

4. แบบฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
                ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ตอนที่ 2  การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

 

   ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน มา  ณ  โอกาสนี้ด้วย 

 

       ด้วยความเคารพอย่างสูง 

  

                         (นายสมหวัง  ว่องไวไพศาล) 
             นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา 
                                                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
                                                                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบตรวจสอบดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) 
ในการท าวิจัย 

เรื่อง  การบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
[School  Administration  under Department  of  Education Bangkok  

Metropolitan  Administration in  the  21st  Century] 
 

ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพศ   
  ชาย       หญิง 

2. อายุ 
   ไม่เกิน  30  ปี                  31 – 40  ปี 

    41 – 50  ปี                 51  ปี  ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญาตรี      ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก      อ่ืนๆ    โปรดระบุ............................ 

4. ประสบการณ์การท างาน 
  ไม่เกิน  10  ปี     11 – 20 ปี 
  21 – 30 ปี      31  ปี ขึ้นไป 

5. ต าแหน่งหน้าที ่
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียน......................................................................   
  ต าแหน่งอื่นๆ    โปรดระบุ......................................... .......................................... 

6. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
  ไม่เกิน  5  ปี     6 - 10  ปี 
  11 – 15  ปี      16 – 20 ปี 
  21 – 25 ปี      26  ปี ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องขวามือเมื่อพิจารณาตัวแปรของการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 ว่าตัวแปรมีความสอดคล้องกับความหมายในระดับใด 

ระดับ  +1      หมายถึง   วัดได้ตรงกับความหมาย 
ระดับ    0     หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
ระดับ   -1     หมายถึง   วัดได้ไม่ตรงกับความหมาย 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
1 สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและบริหารทรัพยากรภายใน

องค์กร และสามารถควบคุมทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนภูมิภาพการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา  มีการวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดขั้นตอน โครงการ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

    

3 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการชี้น าให้บุคลากรได้
ด าเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

    

4 สถานศึกษามีการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ คุณภาพของผลลัพธ์ 
นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

    

5 ผู้บริหารมีการค้นหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด มีการแสวงหาความรู้
และเทคนิค/นวัตกรรมใหม่ๆในการบริหารจัดการ เพ่ือเตรียมรับ
พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ  

    

6 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้หลักการ ที่เป็นเหตุเป็นผลในการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อมอบหมายงาน และสามารถพัฒนาผู้น า และ
คัดเลือกผู้น าของกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสมตรงตามความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
7 สถานศึกษามีการก าหนดหลักการ จัดระเบียบในการปฏิบัติงาน 

ประยุกต์วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต 

    

8 ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สามารถในการ
บริหารจัดการคนเก่ง เ พ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

    

9 ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร     
มีการโต้ตอบกับบุคลากรทั้งที่เป็นด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
ภายในสถานศึกษาอย่างเปิดเผย เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กร 

    

10 ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร       
มีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ก าหนดไว้ สามารถพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร  สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร    
เพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

    

11 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการบุคลากร 
สามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรบนความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมภายในองค์กรแบบพหุวัฒนธรรม ยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม (Cross – Cultural skill) และความเป็น
ปัจเจกของแต่ละบุคคลบุคคล จนเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

    

12 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมขององค์กร ความต้องการและสถานการณ์ที่สถานศึกษา
เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยวิธีการ SWOT  Analysis เพ่ือน าไปสู่การ
วางแผนกลยุทธ์ 

    

13 สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของค่าใช้จ่ายและแผนการ
ใช้จ่ายในอนาคตขององค์กรได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 

    

14 สถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัด หรือ KPIs ในการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลกร 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
15 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศขององค์กรได้

อย่างเป็นระบบ  สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายใน
องค์กรได้อย่างเป็นระบบ และตรงตามความต้องการ  

    

16 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงข่าวสารอย่างทั่วถึง 
สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ชุมชม ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

    

17 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อบุคลากร
ภายในองค์กรรู้และรักษาสิทธิ และหน้าที่ทั้งตนเองและบุคลากร
ภายในองค์กร อย่างเสมอภาคกัน 

    

18 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

    

19 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีทักษะรอบตัว และมีหลักการ       
วิธี แนวทาง เชี่ยวชาญในงานบริหารจัดการ ปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

    

20 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสร้างทีมงานและบริหารจัดการ
ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการ สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงทีและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี 

    

21 สถานศึกษามีการวางนโยบายในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ
ภายในองค์กรได้อย่างมีระบบ 

    

22 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร 

    

23 ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ส่ ง เสริมการเรียนรู้ ของบุคลากรเ พ่ือ เตรียมพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร 

    

24 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษา 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
25 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน       
มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน และเข้าใจในภารกิจ
ตรงกัน 

    

26 สถานศึกษา มีค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรอย่างชัดเจน 
สามารถแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมขององค์กร สามารถปรับเปลี่ยน
ไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเกื้อกูลแบ่งปันที่เหมาะสมกับ
พลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

27 สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณแบบองค์รวม กระจาย
งบประมาณได้อย่างทั่วถึงและมีความคุ้มค่า 

    

28 ผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรได้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย 
สามารถรวมเอาความสามารถของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการ
การบริหารจัดการบุคคล 

    

29 สถานศึกษามีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ก าหนดโครงสร้างที่
เน้นการกระจายอ านาจทั้งนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการ 
มีการบริหารจัดการอย่างเป็นล าดับ และลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน ให้ความเป็นอิสระแก่กลุ่มงานและบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมาย 

    

30 สถานศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นล าดับขั้นตอน และลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ให้ความเป็นอิสระแก่กลุ่มงานและ
บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 

    

31 สถานศึกษามีการบริหารงานบุคคล โดยใช้ความผูกพันกับความ
เป็นปัจเจกบุคคลภายในองค์กรในการตัดสินใจอย่างเมาะสมและ
เป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

    

32 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่เป็นระบบ สามารถ
ปรับเปลี่ยนขนาดให้เล็กลง ลดล าดับขั้นตอนตามสถานการณ์      
ที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

    

33 ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ โดยการมอบอ านาจแก่บุคลากร
ตามล าดับชั้น และมีการควบคุม ก ากับ ดูแลจากส่วนกลาง 
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ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
34 สถานศึกษามีกระบวนการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
    

35 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีพฤติกรรมในการบริหารที่       
มีหลักการ มีความสามารถบริหารทีมงานที่ร่วมมือ ร่วมแรงกัน
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร สร้างแนวคิดในการ
บริหารเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

    

36 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความเป็นธรรมชาติของ
นักบริหารที่อยู่ในจิตใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยที่  สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากร และเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร 

    

37 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการ
อย่างมีหลักการ ที่เน้นกระบวนการบริหารเป็นปัจจัยส าคัญ มีการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

    

38 ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการสิ่งที่ท้าทาย
ใหม่ๆ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างคาดไม่ถึงในองค์กร 
มีการตอบสนองเชิงบวกในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 

    

39 ผู้บริหารจัดการมีความสามารถในการคาดคะเน จัดท าแผนในการ
จัดโครงสร้างและระบบงาน จัดบุคลากรเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการบริหารจัดการ 

    

40 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ชัดเจน 
เที่ยงตรงน่าเชื่อถือ และประสานความร่วมมือในทุกระดับ ทุกภาค
ส่วนของสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

    

41 สถานศึกษามีการศึกษาปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ผู้ เรียน บุคลากร 
หลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
ความต้องการเบื้องต้น 
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ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
42 สถานศึกษามีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินการในการ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  แล้วน าผลการประเมินที่ ได้          
มาทบทวนจัดล าดับความส าคัญ พิจารณาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข  
เพ่ือน าไปวางแผนใหม่  ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาในครั้ง
ต่อไป ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ได้อย่างเหมาะสม 

    

43 สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพทั้งที่เป็นเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เน้นความคุ้มค่าและประหยัด 
จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

    

44 สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     
มีการสร้างเครือข่ายชุมชน ที่มีโครงสร้างแบบเครือข่าย (Network 
structure) และมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer) เชื่อมโยง
บุคลากรเข้าด้วยกันก่อให้เกดิเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

    

45 สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการตนเอง ด้วยความเป็น
เอกภาพด้วยการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารได้ตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและอนาคต 

    

46 สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ขององค์กร 

    

47 สถานศึกษามีวิธีการและแนวทางในการประเมินผลขององค์กร
อย่างเป็นระบบ และมีการเปรียบเทียบผลการประเมินององค์กร
กับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

    

48 สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้วิธีการหรือกระบวนการบริหาร
จัดการที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบสถานศึกษาอ่ืนที่มีมาตรฐาน
สูงกว่า 
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49 สถานศึกษามีการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถ

สื่อสารได้ทั้งสองทาง (Two – Way Communication) มีการ
กระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง  ทั้ ง โรงเรียนในสังกัด 
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือการตัดสินใจได้ทันท่วงทีต่อการ
เปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

    

50 ผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารจัดการภายในเชิงระบบ (System 
Theory) ที่เน้นกระบวนการ (Processes) เป็นขั้นตอนตาม
หลักการ ทฤษฎี แนวคิด  สามารถคิดเชิงระบบ สะท้อนความคิด
ได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีระเบียบวิธีคิดท่ีมีรูปแบบและหลักการ 
และสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

    

51 ผู้บริหารสถานศึกษา มีแบบแผนความคิดความเชื่อ ทัศนคติ ที่เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ มีความสามารถในการท าความเข้าใจ 
วินิจฉัย เพ่ือช่วยในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

    

52 สถานศึกษามีการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดการด้าน
การเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีการด าเนินการตามแผนงาน
ที่ครบถ้วน เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุมกับข้อก าหนดทาง
กฎหมาย 

    

53 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความพึง
พอใจให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จากผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การบริหารจัดการ 

    

54 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีการด าเนินงาน
ตามระบบการบริหารคุณภาพส าหรับอนาคตโดยใช้แนวคิดหรือ
หลักการบริหารที่เหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต 

    

55 สถานศึกษามีแผนการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ มีการระบุ
และจ าแนกความเสี่ยง  จัดล าดับความเสี่ยงภายในองค์กรที่จะมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดข้ึน กับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง 
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56 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการ และมุ่งเน้นให้เกิด

กระบวนการตามแผนงานที่ก าหนด มีการควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

    

57 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะทางสังคม มีทักษะการเรียนรู้และ
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ 

    

58 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองโลกในแง่บวก 
ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ที่เกิดขึ้น และสามารถมองหรือคาดคะเนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ 

    

59 สถานศึกษามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ
เลื่อนต าแหน่งที่มีประสิทธิภาผล เป็นธรรม และแจ้งผลการ
ประเมินให้บุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นใน
อนาคต 

    

60 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ระบบ
การประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสารการประเมิน และการ
ใช้ผลการประเมินอย่างมีประมิทธิภาพ ก าหนดให้การวัดผล
ประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 

    

61 สถานศึกษามีการสร้างวัฒนธรรมอันดีงามด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรในลักษณะครอบครัวและหุ้นส่วน 

    

62 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี มีระบบ
การสื่อสารที่ชัดเจนและมุ่งเน้นการถ่ายทอดนโยบายให้แก่
บุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การรับรู้ เข้าใจและสามารถ
น าไปปฏิบัติให้บรรลุผลร่วมกันได้ทุกกลุ่มงาน 

    

63 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสามารถบริหารงานบน
พ้ืนฐานของความพอดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 
21     
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64 สถานศึกษามีการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที่เพ่ิม

สาระของท้องถิ่น ชุมชน ภูมิปัญญา บูรณาการเข้าในหลักสูตร
สถานศึกษาท้ัง 8 กลุ่มสาระ 

    

65 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ มีการ
วางแผนอนาคตของงานวิชาการอย่างเป็นระบบต่อเนืองและอย่าง
ชัดเจน 

    

66 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการส ารวจความ
ต้องการ เพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับพลวัตที่จะเกิดในอนาคตและตรงความ
ต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

    

67 สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา      
มีการปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดทักษะชีวิตที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

    

68 สถานศึกษามีการจัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัด
การศึกษา และส่งเสริมให้บุคลากรได้จัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 

    

69 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา มีการเพ่ิม/ขยายการด าเนินการประกันคุณภาพตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และสามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ 

    

70 สถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา สามารถ
ประสานงานกับเครือข่ายได้อย่างมีประมิทธิภาพ ผ่านการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
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71 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหาร

การศึกษา ที่ตอบสนองต่อความท้าทาย  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย        
มีแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา แบบ 4 ปี และ 1 ปี โดยการ
น าปัจจัยทั้งภายในและภายนอก มาวิเคราะห์สถานการณ์ที่คาดว่า
จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 ได้ 

    

72 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่  และ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการ
แผนงานในการพัฒนาสถานที่เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 

    

73 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนต้องเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
มีการเรียนรู้ที่เป็นทีมและมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

    

74 สถานศึกษามีการจัด โครงสร้ า งและกระบวนการบริหาร
งบประมาณ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการใช้เงิน อย่าง
เป็นระบบ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

    

75 สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผู้น า ตาม
แผนกลยุทธ์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร มีการวาง
แผนการบริหารจัดการบุคลากรที่มาจากการวิเคราะห์ตามความ
ต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เสมอภาคและเป็นธรรม 

    

76 สถานศึกษามีการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และ
มอบหมายงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
77 สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการ ระบบงานภายในให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่าด้วยการกระจาย
อ านาจ 

    

78 สถานศึกษามีระบบการบริหารที่ดี มีการใช้หลักธรรมภิบาลที่
เหมาะสม สร้างความเชื่อม่ันและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

    

79 การปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
เขตการปกครองพ้ืนที่การศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็น  6  
ส านักงานพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย  สพท.กทม.1  สพท.กทม.
2  สพท.กทม.3  สพท. กทม.4 สพท.กทม.5  สพท.กทม.6 

    

80 สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการเน้นทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะในการ
เรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ ควบคู่ไปกับเนื้อหาวิชาหลัก เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

    

81 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์
และท้าทาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษ    
ที่ 21 

    

82 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินที่ผ่านมา มาศึกษา วิเคราะห์
เพ่ือปรับเปลี่ยนอัตลักษณะ (Identity)  จุดเน้น (Reorientation) 
ของสถานศึกษา เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษ     
ที่ 21 

    

83 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ (Paradigm) และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ๆในการบริหาร
จัดการและกระบวนการท างานร่วมกันให้ เกิดขึ้ นภายใน
สถานศึกษา เพ่ือเตรียมรับกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

84 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ 
เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิด/ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
85 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระ โดย

การเพ่ิมเติมทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับพลวัต     
ที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

    

86 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือ/สื่อในการจัดการเรียนการสอน 

    

87 สถานศึกษามีการบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสร้างองค์ความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์  
มีการบูรณาการสามารถเรียนรู้ได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

    

88 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
มีการผลิตและการกระจายข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลที่ เกี่ยวกับ
สถานศึ กษา  ครู ผู้ ส อน  นั ก เ รี ยนและผลการด า เนิ นการ              
ให้สาธารณชนทั่วอย่างท่ัวถึง 

    

89 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลที่มีมาตรฐาน จาก
ส่วนกลาง โดยเน้นการวัดความรู้  ความเข้าใจและทักษะ 
กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

90 สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการบริหารจัดการระบบ
การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันในทุก
ขั้นตอน 

    

91 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา ในด้าน
คุณวุฒิ คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ  ทักษะในการบริหาร การ
จัดการความรู้และเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

92 สถานศึกษามีการส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
93 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถและ      

มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ  มีแนวคิดที่จะพัฒนา
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

    

94 ผู้บริหารสถานศึกษามีความทุ่มเท จริงจัง จริงใจ เอาใจใส่ในหน้าที่
ที่รับผิดชอบ และเอาในใจใส่กับบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

    

95 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบยืดหยุ่ น  กล้ า
ปรับเปลี่ยนขอบข่ายงานโดยการเพ่ิมหรือลดงานขอบข่ายการ
บริหารภายในได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ในศตวรรษ
ที่ 21 

    

96 ผู้บริหารและบุคลากรภายในสถานศึกษา มีส่วนร่วมและมีความ
เข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สามารถ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

97 สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดตัวชี้วัดของคุณภาพการ
ปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา 

    

98 ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้ขวัญก าลังใจ เสริมสร้างแรงจูงใจ    
แก่บุคลากร ในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

    

99 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้  และ       
ท าความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
และสามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัด และ
เป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

    

100 สถานศึกษา มีการสร้างแบรนด์ (Brand) ของตนเองอย่างเป็น
รูปธรรม จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรที่
มีต่อสถานศึกษา 

    

101 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
แห่งศตวรรษท่ี 21 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
102 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นมาตรฐาน

การศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลัก มีการเสริมทักษะด้าน
วิชาการ ได้แก่ ทักษะทางสมอง ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเสริมทักษะด้านการด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกับ
ถานการณ์และพลวัตที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

    

103 สถานศึกษามีการบริหารโครงการได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี มีการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมี
การรายงานต่อสาธารณชนได้อย่างน่าเชื่อถือ 

    

104 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-
life Learning) ภายในสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น จัด
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  มีความ
ทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา 

    

105 สถานศึกษาจัดโครงสร้างเวลาเรียนที่เหมาะสมชัดเจน โดยก าหนด
อัตราส่วนของเวลาเรียนด้านวิชาการกับเวลาเรียนทักษะชีวิต     
ต่อวัน  คือ   4 : 2 

    

106 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกรองนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนานักเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การอนแบบ Home School  แก่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ 

    

107 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นนักคิด นักแก้ปัญหา ไม่เห็นแก่ตัว         
มีความเข้าใจในจุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและผู้อ่ืน ปรับตัวได้ดี
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
บุคลากร 

    

108 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในจุดเด่น จุดอ่อนของตนเอง
และผู้อ่ืน สามารถน าจุดเด่น จุดอ่อน ไปวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ
การบริหารจัดการงานบุคคลได้เหมาะสมกับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 
21 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
109 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคนิค วิธีการการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือเปลี่ยนวิธีการสอนของครู แบบ Teach  less , Learn  more 
ให้มีความพร้อมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

110 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นหัวหน้า
สถานศึกษา และกล้ าตัดสินใจ แม้จะอยู่ ในสถานการณ์ที่
ยากล าบาก ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา 

    

111 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) โดยให้ครูและบุคลากรทุกคนต้องเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
มีการเรียนรู้ที่เป็นทีมและมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

    

112 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้ เ รี ยนให้มี ระบบความคิดและ             
มีกระบวนการคิด เคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล 
และมีวิจารณญาณ 

    

113 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

    

114 สถานศึกษา  มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้  รั กการ เรี ยนรู้  มีทั กษะในการ เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง 
(Independent Study : IS) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษ   
ที่ 21 

    

115 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรู้ ทักษะ ริเริ่มสร้างสรรค์ 
กระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่ง
ศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปผลิตนวัตกรรม
ใหม่ๆได้ด้วยตนเอง  
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
116 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในเป็นพลเมือง       

ที่ทรงคุณค่า ทั้งเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี ยึดมั่นใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข           
ที่สอดคล้องกับระบบการปกครองในระดับสากล เพ่ือรองรับพลวัต
แห่งศตวรรษท่ี 21 

    

117 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วนและทุกๆระดับ เพ่ือรองรับกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

118 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการดูแลรักษา
สุขภาพ พลานามัยของตนเองและผู้อ่ืนสอดคล้องกับการดูและ
สุขภาพอนามัยในระดับสากล มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการ
สร้างความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ  

    

119 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้มีความพร้อมทางด้านอาชีพ เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง และพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

120 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนา
ทักษะด้านภาษา ให้มีความพร้อมทางการสื่อสาร มีทักษะด้าน
ภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา เพ่ือพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับสากล และ
พลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

121 สถานศึกษา มีแผนงานในการพัฒนาทักษะทางด้านสารสนเทศ 
การสื่อสารและด้านเทคโนโลยี ให้แก่ผู้เรียน ในแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสม ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

    

122 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายใน มีระบบความคิดที่เป็น
รูปแบบเดียวกันและมีกระบวนการคิดวิ เคราะห์ คิดสังเคราะห์          
คิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และมีความริเริ่มสร้างสรรค์ 

    

123 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการบนฐานแห่งความรู้ 
สามารถใช้หลักการ ทฤษฎีที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
124 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นระบบ 

สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก้ผู้ เรียนให้มีความรู้ในระดับสากล       
ก้าวทันโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

    

125 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีหรือ
ระบบดิจิทัล สามารถใช้ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบดิจิทัล      
ในการบริหารสถานศึ กษา ได้ อย่ า ง เหมาะสมและทันต่ อ            
การเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

    

126 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาล 
(Good Governance) สามารถใช้หลักนิติธรรม หลักแห่ง
คุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความ
รับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าได้อย่างสมดุลและเหมาะสม      
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

127 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการโดยมียุทธศาสตร์ 
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก โดยใช้หลักการ 
ทฤษฎี น านโยบายระกับชาติ ระดับสังกัด ระดับสถานศึกษา ลงสู่
แผนยุทธศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงของพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

    

128 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารบนความเปลี่ยนแปลง (Change 
Management) ได้อย่างสมดุลและเหมาะสม  ทันท่วงทีต่อพลวัต
แห่งศตวรรษท่ี 21 

    

129 สถานศึกษา มีการพัฒนาองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทันยุค 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

    

130 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม และน าผลการประเมินไปปรับปรุงใน
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

    

131 สถานศึกษามีภูมิคุ้มกันในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถตามหลักการ ทฤษฏี หลักธรรมาภิบาล      
ที่ถูกต้อง 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 

ระดับ 
ความสอดคล้อง 

ค่าดัชน ี
ความสอดคล้อง 

+1 0 -1 IOC 
132 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบพอประมาณ สร้างความ

สมดุลในการบริหารงานภายในสถานศึกษา ไม่มุ่งเน้นงานไปอย่าง
ใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไป 

    

133 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญ
เพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่  3 R (การอ่านออก การเขียนได้ การคิดเลข
ได้) 

    

134 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา 

    

135 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในยุคดิจิทัล (วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ภาษา) 

    

136 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน      
มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    

137 ผู้บริหารมีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อสูงขึ้นตามวิชาเอก 

    

138 สถานศึกษามีการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับงานด้านอาคาร
สถานที่  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านกายภาพของ
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

    

139 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพเพียบพร้อมทั้งจิตวิญาณของความเป็นครูและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

    

140 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่มีความ
เข้มแข็ง ให้การสนับสนุนแก่สถานศึกษาในทุกๆด้าน 

    

 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

ผู้ให้ข้อมูล จากส านักงานเขตที่ทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



456 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



457 
 

ผู้ให้ข้อมูล จากส านักงานเขตที่ทดลองเครื่องมือวิจัย 

ประกอบด้วย 
1. ผู้อ านวยการเขต  , ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 2 คน  
2. หัวหน้าฝ่ายการศึกษา , ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ,  
3. ศึกษานิเทศก์เขต จ านวน 3 คน 
4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน 
5. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 3 โรงเรียน 
6. ครูที่ท าหน้าที่วิชาการ จ านวน 3 โรงเรียน 

รายชื่อส านักงานเขต จ านวน  2  เขต  จ านวน 36 คน ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย 

ที ่ ส านักงานเขต ที่อยู่ 
1 ส านักงานเขตหนองจอก 16  ถนนเชื่อมสันพันธ์   แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอก  

กรุงเทพฯ  10530 
2 ส านักงานเขตหนองแขม 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

10600 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

ผลการทดลองเครื่องมือวิจัย 
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Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 36 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 36 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.991 .991 140 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q1 619.64 3212.180 .671 . .990 

Q2 619.42 3228.707 .508 . .991 

Q3 619.61 3221.502 .581 . .990 

Q4 619.53 3223.285 .563 . .990 

Q5 619.75 3205.793 .670 . .990 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q6 619.64 3215.723 .615 . .990 

Q7 619.67 3218.457 .526 . .990 

Q8 619.50 3232.257 .409 . .991 

Q9 619.42 3240.193 .285 . .991 

Q10 619.47 3225.742 .537 . .990 

Q11 619.64 3220.466 .540 . .990 

Q12 619.47 3216.771 .628 . .990 

Q13 619.83 3227.114 .390 . .991 

Q14 619.94 3218.454 .478 . .991 

Q15 619.86 3197.894 .715 . .990 

Q16 619.86 3218.866 .515 . .991 

Q17 619.53 3221.742 .531 . .990 

Q18 619.47 3227.971 .443 . .991 

Q19 619.53 3214.142 .654 . .990 

Q20 619.58 3217.736 .650 . .990 

Q21 619.97 3197.228 .654 . .990 

Q22 619.61 3229.844 .435 . .991 

Q23 619.50 3219.857 .568 . .990 

Q24 619.53 3221.113 .602 . .990 

Q25 619.67 3224.971 .520 . .990 

Q26 619.78 3223.835 .503 . .991 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q27 619.61 3216.416 .605 . .990 

Q28 619.69 3208.447 .587 . .990 

Q29 619.72 3211.006 .594 . .990 

Q30 619.72 3215.521 .574 . .990 

Q31 619.86 3212.123 .570 . .990 

Q32 619.69 3201.818 .717 . .990 

Q33 619.58 3227.679 .475 . .991 

Q34 619.53 3210.999 .705 . .990 

Q35 619.47 3213.799 .678 . .990 

Q36 619.67 3210.171 .601 . .990 

Q37 619.58 3212.993 .662 . .990 

Q38 619.67 3209.029 .663 . .990 

Q39 619.75 3210.364 .607 . .990 

Q40 619.61 3209.844 .651 . .990 

Q41 619.75 3194.307 .733 . .990 

Q42 619.61 3207.959 .679 . .990 

Q43 619.53 3213.228 .669 . .990 

Q44 619.86 3209.209 .609 . .990 

Q45 619.64 3229.266 .445 . .991 

Q46 619.69 3215.304 .693 . .990 

Q47 619.78 3204.578 .693 . .990 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q48 620.06 3196.911 .738 . .990 

Q49 619.92 3212.993 .483 . .991 

Q50 619.83 3207.057 .675 . .990 

Q51 619.67 3205.200 .719 . .990 

Q52 619.56 3210.197 .789 . .990 

Q53 619.67 3218.000 .464 . .991 

Q54 619.78 3202.978 .669 . .990 

Q55 619.92 3206.764 .665 . .990 

Q56 619.75 3195.907 .807 . .990 

Q57 619.53 3209.285 .732 . .990 

Q58 619.56 3211.397 .692 . .990 

Q59 619.64 3201.152 .723 . .990 

Q60 619.64 3216.580 .602 . .990 

Q61 619.72 3211.863 .583 . .990 

Q62 619.53 3215.056 .711 . .990 

Q63 619.42 3221.450 .650 . .990 

Q64 619.56 3219.340 .565 . .990 

Q65 619.67 3205.429 .779 . .990 

Q66 619.61 3213.673 .718 . .990 

Q67 619.67 3194.686 .812 . .990 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q68 620.22 3194.863 .561 . .991 

Q69 619.64 3207.780 .681 . .990 

Q70 619.92 3210.364 .664 . .990 

Q71 619.61 3209.616 .713 . .990 

Q72 619.61 3202.130 .711 . .990 

Q73 619.78 3198.749 .725 . .990 

Q74 619.58 3213.564 .723 . .990 

Q75 619.72 3192.035 .801 . .990 

Q76 619.50 3201.514 .736 . .990 

Q77 619.42 3214.193 .791 . .990 

Q78 619.44 3210.825 .741 . .990 

Q79 619.97 3216.313 .368 . .991 

Q80 619.92 3205.850 .633 . .990 

Q81 619.83 3208.829 .649 . .990 

Q82 619.69 3201.361 .778 . .990 

Q83 619.81 3192.618 .725 . .990 

Q84 619.78 3191.035 .738 . .990 

Q85 619.69 3203.818 .742 . .990 

Q86 619.50 3210.829 .606 . .990 

Q87 619.67 3209.600 .713 . .990 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q88 619.94 3218.683 .552 . .990 

Q89 619.81 3200.333 .711 . .990 

Q90 619.78 3198.749 .774 . .990 

Q91 619.64 3210.352 .700 . .990 

Q92 619.67 3204.629 .792 . .990 

Q93 619.50 3216.543 .694 . .990 

Q94 619.47 3219.285 .657 . .990 

Q95 619.61 3198.644 .815 . .990 

Q96 619.56 3219.797 .619 . .990 

Q97 619.61 3210.359 .561 . .990 

Q98 619.56 3213.568 .559 . .990 

Q99 619.75 3211.564 .591 . .990 

Q100 620.00 3192.571 .631 . .990 

Q101 619.61 3204.187 .734 . .990 

Q102 619.61 3207.387 .748 . .990 

Q103 619.67 3201.886 .836 . .990 

Q104 619.61 3219.559 .444 . .991 

Q105 619.92 3192.364 .764 . .990 

Q106 620.22 3208.292 .356 . .991 

Q107 619.53 3222.599 .576 . .990 

Q108 619.64 3202.980 .698 . .990 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q109 619.94 3195.197 .787 . .990 

Q110 619.53 3206.999 .705 . .990 

Q111 619.56 3207.054 .761 . .990 

Q112 619.86 3206.237 .576 . .990 

Q113 619.58 3219.164 .564 . .990 

Q114 619.64 3195.266 .754 . .990 

Q115 619.83 3189.229 .816 . .990 

Q116 619.53 3217.285 .671 . .990 

Q117 619.61 3198.759 .814 . .990 

Q118 619.67 3196.400 .740 . .990 

Q119 619.83 3187.514 .837 . .990 

Q120 619.72 3203.578 .750 . .990 

Q121 619.75 3189.679 .837 . .990 

Q122 619.75 3190.707 .823 . .990 

Q123 619.86 3184.352 .763 . .990 

Q124 619.75 3202.936 .710 . .990 

Q125 619.83 3186.143 .809 . .990 

Q126 619.47 3220.542 .634 . .990 

Q127 619.64 3211.666 .679 . .990 

Q128 619.53 3208.771 .824 . .990 

Q129 619.69 3203.133 .752 . .990 
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Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q130 619.83 3187.114 .843 . .990 

Q131 619.83 3180.143 .881 . .990 

Q132 619.75 3202.021 .677 . .990 

Q133 619.67 3201.943 .767 . .990 

Q134 619.67 3205.657 .713 . .990 

Q135 619.75 3205.279 .730 . .990 

Q136 619.61 3212.587 .737 . .990 

Q137 619.61 3205.959 .708 . .990 

Q138 619.56 3219.683 .559 . .990 

Q139 619.64 3205.666 .775 . .990 

Q140 619.69 3206.104 .708 . .990 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล จากส านักงานเขต 
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ผู้ใหข้้อมูล จากส านักงานเขต 

ประกอบด้วย 
1. ผู้อ านวยการเขต 
2. หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 
3. ศึกษานิเทศก์ 
4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
5. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืฯบาน 
6. ครูที่ท าหน้าที่วิชาการ 

รายชื่อส านักงานเขต จ านวน  48  เขต  ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย 

ที ่ ส านักงานเขต ที่อยู่ 
1 ส านักงานเขตคลองเตย 599 สามแยกกล้วยน้ าไทย  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 
2 ส านักงานเขตคลองสาน 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

10600 
3 ส านักงานเขตคลองสามวา 111 ถนนเลียบคลองสอง  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา 

กรุงเทพฯ 10510 
4 ส านักงานเขตคันนายาว 9 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 11/5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนา

ยาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230 
5 ส านักงานเขตจตุจักร 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
6 ส านักงานเขตจอมทอง 38  ถนนพระรามที่ 2 ซอย 3 แยก 3 แขวงบางมด เขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 10150 
7 ส านักงานเขตดอนเมือง 999 ถนนเชิดวุฒากาศ  แขวงดอนเมือง  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ 

10210 
8 ส านักงานเขตดินแดง 99  ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
9 ส านักงานเขตดุสิต 317  ถนนสุโขทัย  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300 
10 ส านักงานเขตตลิ่งชัน 333  ถนนชักพระ  แขวงคลองชักพระ  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 

10170 
11 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 1  ถนนอุทยาน  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ 10170 
12 ส านักงานเขตทุ่งคร ุ 2  ซอยประชาอุทิศ 86  ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ  เขตทุ่งครุ  

กรุงเทพฯ 10140 
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ที ่ ส านักงานเขต ที่อยู่ 
13 ส านักงานเขตธนบุรี 160  ถนนเทิดไท  แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600 
14 ส านักงานเขตบางกะปิ 189  ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240 
15 ส านักงานเขตบางกอกน้อย 31/1  ถนนจรัญสนิทวงศ์ 32  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  

กรุงเทพฯ 10700 
16 ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 1  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงวัดท่าพระ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 

10600 
17 ส านักงานเขตบางขุนเทียน 164  ถนนพระรามที่  2  แขวงแสมด า  เขตบางขุนเทียน  

กรุงเทพฯ 10150 
18 ส านักงานเขตบางเขน 14  ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 

10220 
19 ส านักงานเขตบางคอแหลม 193  ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7  แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอ

แหลม  กรุงเทพฯ 10120 
20 ส านักงานเขตบางแค 1  ซอยกาญจนาภิเษก 0010 (แยก2)  แขวงบางแค  เขตบางแค  

กรุงเทพฯ 10160 
21 ส านักงานเขตบางซื่อ 99  ซอยกานต์ประภา  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 

10800 
22 ส านักงานเขตบางนา 888  ถนนสรรพาวุธ  แขวงบางนา  เจตบางนา  กรุงเทพฯ 10260 
23 ส านักงานเขตบางบอน 1  ซอยเอกชัย 135/1  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน  

กรุงเทพฯ 10150 
24 ส านักงานเขตบางพลัด 39  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  กรุงเพทฯ 

10700 
25 ส านักงานเขตบางรัก 5  ถนนนเรศ  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 
26 ส านักงานเขตบึงกุ่ม 999  ถนนเสรีไทย 43  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 

10240 
27 ส านักงานเขตปทุมวัน 12/1-4  รองเมือง 5  ถนนรองเมือง  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน  

กรุงเทพฯ 10330 
28 ส านักงานเขตประเวศ 33  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ซอย 81  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  

แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 
29 ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรู

พ่าย 
50  ถนนศุภมิตร  แขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพฯ 10100 
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ที ่ ส านักงานเขต ที่อยู่ 
30 ส านักงานเขตพระนคร 78  ซอยสามเสน 3  ถนนสามเสน  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระ

นคร  กรุงเทพฯ  10200 
31 ส านักงานเขตพระโขนง 1792  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก  เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ 

10260 
32 ส านักงานเขตภาษีเจริญ 46  ซอยเพชรเกษม 54  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  

10160 
33 ส านักงานเขตมีนบุรี 333  ถนนสีหบุรานุกิจ  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  

10510 
34 ส านักงานเขตยานนาวา 209/1  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ  10120 
35 ส านักงานเขตราชเทวี 10  ถนนพญาไท  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 

10400 
36 ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ 1  ถนนราษฎร์บูรณะ  แขวงราษฎร์บูรณะ  เขตราษฎร์บูรณะ  

กรุงเทพฯ  10140 
37 ส านักงานเขตลาดกระบัง 4  ซอยลาดกระบัง 15  ถนนลาดกระบัง  แขวงลาดกระบัง  เขต

ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520 
38 ส านักงานเขตลาดพร้าว 208  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพฯ  

10230 
39 ส านักงานเขตวังทองหลาง 2553  ถนนลาดพร้าว (สิริอุสพลาซ่า อาคารบี)  แขวงคลองเจ้าคุณ

สิงห์  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310 
40 ส านักงานเขตวัฒนา 1000/29-34  อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า  ชั้น 6-8  สุขุมวิท 55 (ซอย

ทองหล่อ)  กรุงเทพฯ  10110 
41 ส านักงานเขตสะพานสูง 5  ซอยรามค าแหง 118  ถนนรามค าแหง  แขวงสะพานสูง  เขต

สะพานสูง  กรุงเทพฯ  10240 
42 ส านักงานเขตสาทร 59  ซอยจันทร์ 18/7 (เซ็นหลุยส์ 3)  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  

กรุงเทพฯ  10120 
43 ส านักงานเขตสายไหม 222  ถนนสุขาภิบาล 5  แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  

10220 
44 ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 37  ถนนโยธา  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ  

10100 
45 ส านักงานเขตสวนหลวง 3998  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  

กรุงเทพฯ  10250 
 



472 
 

ที ่ ส านักงานเขต ที่อยู่ 
46 ส านักงานเขตพญาไท 13 ซอยอารีย์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400 
47 ส านักงานเขตหลักสี่ 999  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลีกสี่  กรุงเทพฯ  

10210 
48 ส านักงานเขตห้วยขวาง 2  ถนนประชาอุทิศ  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  

10310 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ซ 

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



474 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
[School  Administration  under Department  of  Education Bangkok  Metropolitan  

Administration in  the  21st  Century]   

 
 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือหาความค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
2. แบบสอบถามฉบับนี้ ส าหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  [School  Administration  under Department  of  
Education Bangkok  Metropolitan  Administration in  the  21st  Century]  จึงขอความ
กรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพจริงที่ท่านเห็นความสอดคล้อง  

4. แบบฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
                ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ตอนที่ 2  การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

 

   ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน มา  ณ  โอกาสนี้ด้วย 

 

       ด้วยความเคารพอย่างสูง 

  

                         (นายสมหวัง  ว่องไวไพศาล) 
             นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา 
                                                     ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   
                                                                                      มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
[School Administration under Department of Education Bangkok Metropolitan Administration 

in  the  21st  Century]   

ตอนที่ 1   ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพศ   
  ชาย       หญิง 

2. อายุ 
   ไม่เกิน  30  ปี                  31 – 40  ปี 

    41 – 50  ปี                 51  ปี  ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  ปริญญาตรี      ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก      อ่ืนๆ    โปรดระบุ............................ 

4. ประสบการณ์การท างาน 
  ไม่เกิน  10  ปี     11 – 20 ปี 
  21 – 30 ปี      31  ปี ขึ้นไป 

5. ต าแหน่งหน้าที ่
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียน...........................................................................  
  ผู้อ านวยการเขต  ส านักงานเขต......................................................................................  
  ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน....................................................  
  หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต...............................................................................  
  ศึกษานิเทศก์ 

6. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
  ไม่เกิน  5  ปี     6 - 10  ปี 
  11 – 15  ปี      16 – 20 ปี 
  21 – 25 ปี      25  ปี ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องขวามือเมื่อพิจารณาตัวแปรของการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 ว่าตัวแปรมีความสอดคล้องกับความหมายในระดับใด 

ระดับ  5  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับมากท่ีสุด    ให้มีระดับ 5 คะแนน 

ระดับ  4  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับมาก       ให้มีระดับ 4 คะแนน 

ระดับ  3 หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับปานกลาง ให้มีระดับ 3 คะแนน 

ระดับ  2  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับน้อย      ให้มีระดับ 2 คะแนน 

ระดับ  1  หมายถึง  เห็นด้วยกับตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในระดับน้อยที่สุด ให้มีระดับ 1 คะแนน 
 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
1 สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่ วงหน้ าและบริหาร

ทรัพยากรภายในองค์กร และสามารถควบคุมทรัพยากร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนภูมิภาพการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา  มีการวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดขั้นตอน 
โครงการ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 

      

3 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการชี้น าให้
บุคลากรได้ด าเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

      

4 สถานศึกษามีการควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ คุณภาพของ
ผลลัพธ์ นิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร และผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
5 ผู้บริหารมีการค้นหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด มีการแสวงหา

ความรู้และเทคนิค/นวัตกรรมใหม่ๆในการบริหารจัดการ 
เพ่ือเตรียมรับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพ่ือ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

      

6 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้หลักการ ที่เป็นเหตุเป็นผล
ในการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือมอบหมายงาน และสามารถ
พัฒนาผู้น า และคัดเลือกผู้น าของกลุ่มงานได้อย่าง
เหมาะสมตรงตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

      

7 สถานศึกษามีการก าหนดหลักการ จัดระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน ประยุกต์วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

      

8 ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สามารถใน
การบริหารจัดการคนเก่ง เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

      

9 ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
บุคลากร  มีการโต้ตอบกับบุคลากรทั้งที่เป็นด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์อักษรภายในสถานศึกษาอย่างเปิดเผย เพ่ือ
น าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กร 

      

10 ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนา
บุคลากร มีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ก าหนดไว้ 
สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  สนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร เพ่ือเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

      

11 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการ
บุคลากร สามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กร
บนความแตกต่างของวัฒนธรรมภายในองค์กรแบบพหุ
วัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cross – 
Cultural skill) และความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล
บุคคล จนเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
12 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ

วัฒนธรรมขององค์กร ความต้องการและสถานการณ์ที่
สถานศึกษาเป็นอยู่ ในปัจจุบัน  โดยวิธีการ SWOT  
Analysis เพ่ือน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ 

      

13 สถานศึกษามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของค่าใช้จ่ายและ
แผนการใช้จ่ายในอนาคตขององค์กรได้อย่างคุ้มค่าและ
เหมาะสม 

      

14 สถานศึกษามีการก าหนดตัวชี้วัด หรือ KPIs ในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร เ พ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลกร 

      

15 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
องค์กรได้อย่างเป็นระบบ  สามารถบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศภายในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ และตรงตาม
ความต้องการ  

      

16 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย เพ่ือเชื่อมโยงข่าวสาร
อย่างทั่วถึง สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ชุม
ชม ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

      

17 ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อ
บุคลากรภายในองค์กรรู้และรักษาสิทธิ และหน้าที่ทั้ง
ตนเองและบุคลากรภายในองค์กร อย่างเสมอภาคกัน 

      

18 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 

      

19 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีทักษะรอบตัว และมี
หลักการ วิธี แนวทาง เชี่ยวชาญในงานบริหารจัดการ 
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร สามารถ
บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กร 

      

20 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสร้างทีมงานและบริหาร
จัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการ สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ดี 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
21 สถานศึกษามีการวางนโยบายในอนาคตเกี่ ยวกับ

นวัตกรรมต่างๆภายในองค์กรได้อย่างมีระบบ 
      

22 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการปรับตัว มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร
จัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร 

      

23 ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือเตรียมพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร 

      

24 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วน
ร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษา 

      

25 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
องค์กรร่วมกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไปในทิศทางเดียวกัน 
และเข้าใจในภารกิจตรงกัน 

      

26 สถานศึกษา มีค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรอย่าง
ชัดเจน สามารถแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมขององค์กร  
สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ เน้นการ
เกื้อกูลแบ่งปันที่เหมาะสมกับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

      

27 สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณแบบองค์รวม 
กระจายงบประมาณได้อย่างทั่วถึงและมีความคุ้มค่า 

      

28 ผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรได้เหมาะสมกับงานที่
มอบหมาย สามารถรวมเอาความสามารถของบุคลากร
เพ่ือประโยชน์ในการการบริหารจัดการบุคคล 

      

29 สถานศึกษามีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ก าหนด
โครงสร้างที่เน้นการกระจายอ านาจทั้งนโยบายและ
กระบวนการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ล าดับ และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน       ให้ความเป็น
อิสระแก่กลุ่มงานและบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 

      

30 สถานศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 
และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ให้ความเป็นอิสระแก่
กลุ่มงานและบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
31 สถานศึกษามีการบริหารงานบุคคล โดยใช้ความผูกพันกับ

ความเป็นปัจเจกบุคคลภายในองค์กรในการตัดสินใจอย่าง
เมาะสมและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

      

32 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่เป็นระบบ 
สามารถปรับเปลี่ยนขนาดให้เล็กลง ลดล าดับขั้นตอนตาม
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับพลวัตแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

      

33 ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ โดยการมอบอ านาจแก่
บุคลากรตามล าดับชั้น และมีการควบคุม ก ากับ ดูแลจาก
ส่วนกลาง 

      

34 สถานศึกษามีกระบวนการวัดผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

      

35 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีพฤติกรรมในการ
บริหารที่มีหลักการ มีความสามารถบริหารทีมงานที่
ร่วมมือ ร่วมแรงกันด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร สร้างแนวคิดในการบริหารเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 

      

36 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความเป็น
ธรรมชาติของนักบริหารที่อยู่ในจิตใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยที่  
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร และเป็นที่ปรึกษา
ที่ดีแก่บุคลากร 

      

37 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมการบริหาร
จัดการอย่างมีหลักการ ที่เน้นกระบวนการบริหารเป็น
ปัจจัยส าคัญ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

      

38 ผู้บริหารสถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการสิ่ง
ที่ท้าทายใหม่ๆ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่าง
คาดไม่ถึงในองค์กร มีการตอบสนองเชิงบวกในการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต 
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39 ผู้บริหารจัดการมีความสามารถในการคาดคะเน จัดท า

แผนในการจัดโครงสร้างและระบบงาน จัดบุคลากรเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการ 

      

40 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ข่าวสารที่
ชัดเจน เที่ยงตรงน่าเชื่อถือ และประสานความร่วมมือใน
ทุกระดับ  ทุกภาคส่ วนของสั งคม เ พ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

      

41 สถานศึกษามีการศึกษาปัจจัยน าเข้า ได้แก่  ผู้ เรียน 
บุคลากร หลักสูตรสถานศึกษา ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นและความต้องการเบื้องต้น 

      

42 สถานศึกษามีแผนการนิ เทศ ก ากับ  ติดตาม การ
ด าเนินการในการประเมินผลการจัดการศึกษา  แล้วน าผล
การประเมินที่ได้ มาทบทวนจัดล าดับความส าคัญ 
พิจารณาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือน าไปวางแผนใหม่  
ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาในครั้งต่อไป ตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ได้อย่างเหมาะสม 

      

43 สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ที่เป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เน้นความ
คุ้มค่าและประหยัด จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

      

44 สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  มีการสร้ าง เครือข่ายชุมชน ที่มี
โครงสร้างแบบเครือข่าย (Network structure) และมี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer) เชื่อมโยงบุคลากร
เข้าด้วยกันก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

      

45 สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการตนเอง ด้วยความ
เป็นเอกภาพด้วยการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับเปลี่ยน
กระบวนการบริหารได้ตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันและอนาคต 
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46 สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ เป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

      

47 สถานศึกษามีวิธีการและแนวทางในการประเมินผลของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ และมีการเปรียบเทียบผลการ
ประเมินององค์กรกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

      

48 สถานศึกษามีการประยุกต์ใช้วิธีการหรือกระบวนการ
บริหารจัดการที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบสถานศึกษา
อ่ืนที่มีมาตรฐานสูงกว่า 

      

49 สถานศึกษามีการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
สามารถสื่อสารได้ทั้งสองทาง (Two – Way 
Communication) มีการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง ทั้งโรงเรียนในสังกัด ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม
กัน เพ่ือการตัดสินใจได้ทันท่วงทีต่อการเปลี่ยนแปลงแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

      

50 ผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารจัดการภายในเชิงระบบ 
(System Theory) ที่เน้นกระบวนการ (Processes) เป็น
ขั้นตอนตามหลักการ ทฤษฎี แนวคิด  สามารถคิดเชิง
ระบบ สะท้อนความคิดได้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มี
ระเบียบวิธีคิดที่มีรูปแบบและหลักการ และสามารถ
ถ่ายทอดความคิดได้อย่างเป็นรูปธรรม 

      

51 ผู้บริหารสถานศึกษา มีแบบแผนความคิดความเชื่อ 
ทั ศ น ค ติ  ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร สั่ ง ส ม ป ร ะส บ ก า ร ณ์  มี
ความสามารถในการท าความเข้าใจ วินิจฉัย เพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

      

52 สถานศึกษามีการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดการ
ด้านการเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีการด าเนินการ
ตามแผนงานที่ครบถ้วน เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุม
กับข้อก าหนดทางกฎหมาย 
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53 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้าง

ความพึงพอใจให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จาก
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการ 

      

54 สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีการ
ด าเนินงานตามระบบการบริหารคุณภาพส าหรับอนาคต
โดยใช้แนวคิดหรือหลักการบริหารที่เหมาะสม มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในอนาคต 

      

55 สถานศึกษามีแผนการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์  
มีการระบุและจ าแนกความเสี่ยง  จัดล าดับความเสี่ยง
ภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น กับ
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง 

      

56 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการ และมุ่งเน้น
ให้เกิดกระบวนการตามแผนงานที่ก าหนด มีการควบคุม
คุณภาพของกระบวนการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

      

57 ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะทางสังคม มีทักษะการเรียนรู้
และสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

      

58 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองโลกในแง่
บวก ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น และสามารถมองหรือคาดคะเน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างสร้างสรรค์ 

      

59 สถานศึกษามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพ่ือเลื่อนต าแหน่งที่มีประสิทธิภาผล เป็นธรรม 
และแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นในอนาคต 
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60 สถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

ระบบการประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสารการ
ประเมิน และการใช้ผลการประเมินอย่างมีประมิทธิภาพ 
ก าหนดให้การวัดผลประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการ 

      

61 สถานศึ กษามี ก ารสร้ า ง วัฒนธรรม อันดี ง ามด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรในลักษณะ
ครอบครัวและหุ้นส่วน 

      

62 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี มี
ระบบการสื่อสารที่ชัดเจนและมุ่ง เน้นการถ่ายทอด
นโยบายให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือให้การรับรู้ 
เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลร่วมกันได้ทุก
กลุ่มงาน 

      

63 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสามารถ
บริหารงานบนพื้นฐานของความพอดีและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในศตวรรษที่ 21     

      

64 สถานศึกษามีการด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ที่เพ่ิมสาระของท้องถิ่น ชุมชน ภูมิปัญญา บูรณาการเข้า
ในหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

      

65 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ มี
การวางแผนอนาคตของงานวิชาการอย่างเป็นระบบต่อ
เนืองและอย่างชัดเจน 

      

66 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการส ารวจ
ความต้องการ เพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับพลวัตที่จะเกิด
ในอนาคตและตรงความต้องการของครู  นัก เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น 

      

67 สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เน้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียนให้
เกิดทักษะชีวิตที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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68 สถานศึกษามีการจัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือพัฒนาคุณภาพใน

การจัดการศึกษา และส่งเสริมให้บุคลากรได้จัดท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

      

69 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา มีการเพ่ิม/ขยายการด าเนินการ
ประกันคุณภาพตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสามารถ
ตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ 

      

70 สถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา สามารถ
ประสานงานกับเครือข่ายได้อย่างมีประมิทธิภาพ ผ่านการ
จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

      

71 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหาร
การศึกษา ที่ตอบสนองต่อความท้าทาย  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา แบบ 4 ปี และ 
1 ปี โดยการน าปัจจัยทั้งภายในและภายนอก มาวิเคราะห์
สถานการณ์ที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต สามารถ
รองรับกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ได้ 

      

72 สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ และ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มี
การแผนงานในการพัฒนาสถานที่ เ พ่ือรองรับความ
ต้องการในอนาคต 

      

73 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization) โดยให้ครูและ
บุคลากรทุกคนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบ
ทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการเรียนรู้ที่เป็นทีม
และมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
74 สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างและกระบวนการบริหาร

งบประมาณ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้ น ตอน มี กา รนิ เ ทศ  ก า กับ  ติ ดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผล รายงานผลการใช้เงิน อย่างเป็นระบบ มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

      

75 สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ภาวะผู้น า 
ตามแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 
มีการวางแผนการบริหารจัดการบุคลากรที่มาจากการ
วิเคราะห์ตามความต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษา ที่
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม 

      

76 สถานศึกษามีการด า เนินการที่ สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ โดยมีการก าหนด
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และมอบหมายงานอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

      

77 สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการ ระบบงาน
ภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ว่าด้วยการกระจายอ านาจ 

      

78 สถานศึกษามีระบบการบริหารที่ดี มีการใช้หลักธรรมภิ
บาลที่เหมาะสม สร้างความเชื่อมั่นและเกิดความพึงพอใจ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

      

79 การปรับปรุงโครงสร้างระบบการบริหารการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็ น เขตการปกครอง พ้ืนที่ การศึกษาของ
กรุงเทพมหานครเป็น  6  ส านักงานพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วย  สพท.กทม.1  สพท.กทม.2  สพท.กทม.3  
สพท. กทม.4 สพท.กทม.5  สพท.กทม.6 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
80 สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการเน้น

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดขั้นสูง 
ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการ
ท างาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ ควบคู่
ไปกับเนื้อหาวิชาหลัก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

      

81 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น 
สร้างสรรค์และท้าทาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 

      

82 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินที่ผ่านมา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพ่ือปรับเปลี่ยนอัตลักษณะ (Identity)  จุดเน้น 
(Reorientation) ของสถานศึกษา เ พ่ือรองรับ
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 

      

83 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ (Paradigm) และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ๆ
ในการบริหารจัดการและกระบวนการท างานร่วมกันให้
เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เพ่ือเตรียมรับกับพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

      

84 สถานศึกษามีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับแนวคิด/ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

      

85 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่ม
สาระ โดยการเพ่ิมเติมทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นให้
สอดคล้องกับพลวัตที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 

      

86 สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีและ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือ/สื่อในการจัดการเรียน
การสอน 

      

87 สถานศึกษามีการบริหารการจัดการศึกษาที่ เน้ น
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้  
มีความคิดสร้างสรรค์  มีการบูรณาการสามารถเรียนรู้ได้
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
88 สถานศึกษามีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง

เป็นระบบ มีการผลิตและการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนและผล
การด าเนินการ ให้สาธารณชนทั่วอย่างท่ัวถึง 

      

89 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลที่มีมาตรฐาน จาก
ส่วนกลาง โดยเน้นการวัดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ 
กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
แนวคิดและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

      

90 สถานศึกษามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการบริหารจัดการ
ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มีการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการประกันในทุกขั้นตอน 

      

91 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
ในด้านคุณวุฒิ คุณธรรม ความรู้ ความสามารถ  ทักษะใน
การบริหาร การจัดการความรู้และเทคนิคในการจัดการ
เรียนการสอน ส าหรับการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

      

92 สถานศึกษามีการส่งเสริมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

      

93 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ มีแนวคิดที่จะ
พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

      

94 ผู้บริหารสถานศึกษามีความทุ่มเท จริงจัง จริงใจ เอาใจใส่
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเอาในใจใส่กับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาอย่างทั่วถึง 

      

95 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น กล้า
ปรับเปลี่ยนขอบข่ายงานโดยการเพ่ิมหรือลดงานขอบข่าย
การบริ ห ารภาย ในได้ อย่ า ง เหมาะสมและทันต่ อ
สถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
96 ผู้บริหารและบุคลากรภายในสถานศึกษา มีส่วนร่วมและมี

ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

97 สถานศึกษา ส่ ง เสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายใน
สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดตัวชี้ วัดของคุณภาพการปฏิบัติ งานภายใน
สถานศึกษา 

      

98 ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้ขวัญก าลังใจ เสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่บุคลากร ในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

      

99 ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้ 
และท าความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนกลยุทธ์ และสามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและ
สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

      

100 สถานศึกษา มีการสร้างแบรนด์ (Brand) ของตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี
ของบุคลากรที่มีต่อสถานศึกษา 

      

101 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
คุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 

      

102 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลัก มี
การเสริมทักษะด้านวิชาการ ได้แก่ ทักษะทางสมอง 
ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเสริมทักษะด้านการ
ด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์  สั งคม เ พ่ือ เตรียมผู้ เ รี ยนให้พร้ อมรับกับ
สถานการณ์และพลวัตที่จะเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
103 สถานศึกษามีการบริหารโครงการได้อย่างเป็นระบบและมี

คุณภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ 1 ปี 
มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการอย่าง
เป็นระบบ พร้อมทั้งมีการรายงานต่อสาธารณชนได้อย่าง
น่าเชื่อถือ 

      

104 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Long-life Learning) ภายในสถานศึกษา มีความ
ยืดหยุ่น จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีความทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา 

      

105 สถานศึกษาจัดโครงสร้างเวลาเรียนที่เหมาะสมชัดเจน 
โดยก าหนดอัตราส่วนของเวลาเรียนด้านวิชาการกับเวลา
เรียนทักษะชีวิตต่อวัน  คือ   4 : 2 

      

106 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกรองนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนานักเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการอนแบบ Home School  แก่
ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ 

      

107 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นนักคิด นักแก้ปัญหา ไม่เห็นแก่
ตัว มีความเข้าใจในจุดอ่อน จุดแข็งของตนเองและผู้อ่ืน 
ปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากร 

      

108 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในจุดเด่น จุดอ่อนของ
ตนเองและผู้อ่ืน สามารถน าจุดเด่น จุดอ่อน ไปวิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ือการบริหารจัดการงานบุคคลได้เหมาะสม
กับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

      

109 สถานศึกษามีการพัฒนาเทคนิค วิธีการการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือเปลี่ยนวิธีการสอนของครู แบบ Teach  
less , Learn  more ให้มีความพร้อมกับพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

      

110 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในฐานะเป็น
หัวหน้าสถานศึกษา และกล้าตัดสินใจ แม้จะอยู่ ใน
สถานการณ์ที่ยากล าบาก ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
111 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ

ส าคัญเพ่ือการเรียนรู้ ได้แก่  3 R (การอ่านออก การเขียน
ได้ การคิดเลขได้) 

      

112 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีระบบความคิดและมี
กระบวนการคิด เคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีเหตุ
มีผล และมีวิจารณญาณ 

      

113 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
พลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

      

114 สถานศึกษา  มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Independent Study : IS) สามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สอดคล้อง
กับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

      

115 สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ริเริ่ม
สร้างสรรค์ กระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ตามพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ไปผลิตนวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยตนเอง  

      

116 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเป็น
พลเมืองที่ทรงคุณค่า ทั้งเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ที่ดี ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ที่สอดคล้องกับระบบการปกครองใน
ระดับสากล เพ่ือรองรับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

      

117 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและทุกๆระดับ เพ่ือรองรับกับ
พลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
118 สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการดูแล

รักษาสุขภาพ พลานามัยของตนเองและผู้อ่ืนสอดคล้อง
กับการดูและสุขภาพอนามัยในระดับสากล มีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบในการสร้างความเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ  

      

119 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการ
พัฒนาทักษะชีวิต  ให้มีความพร้อมทางด้านอาชีพ 
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และพลวัตแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

      

120 สถานศึกษา มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการ
พัฒนาทักษะด้านภาษา ให้มีความพร้อมทางการสื่อสาร มี
ทักษะด้านภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา เพ่ือพร้อมที่จะเข้าสู่
ระดับสากล และพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

      

121 สถานศึกษา มีแผนงานในการพัฒนาทักษะทางด้าน
สารสนเทศ การสื่อสารและด้านเทคโนโลยี ให้แก่ผู้เรียน 
ในแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

      

122 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายใน มีระบบความคิด
ที่เป็นรูปแบบเดียวกันและมีกระบวนการคิด เคราะห์ 
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และมีความริเริ่ม
สร้างสรรค ์

      

123 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการบนฐานแห่ง
ความรู้ สามารถใช้หลักการ ทฤษฎีที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 

      

124 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
เป็นระบบ สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก้ผู้เรียนให้มีความรู้
ในระดับสากล ก้าวทันโลก ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

      

125 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยระบบ
เทคโนโลยีหรือระบบดิจิทัล สามารถใช้ระบบขอมูล
สารสนเทศ ระบบดิจิทัลในการบริหารสถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21 
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ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
126 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิ

บาล (Good Governance) สามารถใช้หลักนิติธรรม 
หลักแห่งคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าได้อย่างสมดุล
และเหมาะสม  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพลวัตแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

      

127 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา  มี การบริ หารจั ดการ โดยมี
ยุทธศาสตร์ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและ
ภายนอก โดยใช้หลักการ ทฤษฎี น านโยบายระกับชาติ 
ระดับสังกัด ระดับสถานศึกษา ลงสู่แผนยุทธศาสตร์ได้
อย่างสอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงของพลวัตแห่งศตวรรษที่ 
21 

      

128 ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารบนความเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) ได้อย่างสมดุลและเหมาะสม  
ทันท่วงทีต่อพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

      

129 สถานศึกษา มีการพัฒนาองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ทันยุค ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

      

130 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

      

131 สถานศึกษามีภูมิคุ้มกันในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถตามหลักการ ทฤษฏี หลัก
ธรรมาภิบาล ที่ถูกต้อง 

      

132 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบพอประมาณ สร้าง
ความสมดุลในการบริหารงานภายในสถานศึกษา ไม่
มุ่งเน้นงานไปอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไป 

      

 

 

 

 



494 
 

ข้อที ่
ตัวแปรของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ในศตวรรษท่ี 21 
ระดับความคิดเห็น หมายเหต ุ

5 4 3 2 1  
133 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ (Learning Organization) โดยให้ครูและ
บุคลากรทุกคนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีรูปแบบ
ทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการเรียนรู้ที่เป็นทีม
และมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 

      

134 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา 

      

135 สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในยุค
ดิ จิทั ล  ( วิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  เทคโน โลยี 
สารสนเทศ ภาษา) 

      

136 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      

137 ผู้บริหารมีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อสูงขึ้นตามวิชาเอก 

      

138 สถานศึกษามีการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับงานด้าน
อาคารสถานที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้าน
กายภาพของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้   มีการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อม
กับพลวัตแห่งศตวรรษท่ี 21 

      

139 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มุ่งสู่
ความเป็นครูมืออาชีพเพียบพร้อมทั้งจิตวิญาณของความ
เป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

      

140 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มี
ความเข้มแข็ง ให้การสนับสนุนแก่สถานศึกษาในทุกๆด้าน 

      

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฌ 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบองค์ประกอบ 

รายชื่อผู้ทรงวุฒิ 
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รายช่ือผู้ทรงวุฒิ 
เพ่ือการยืนยันองค์ประกอบ เกี่ยวการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษท่ี 21 

ผู้วิจัย  นายสมหวัง ว่องไวไพศาล  รหัส  55252924 
  
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง ที่อยู่ 
1 นายบรรจง  จงภักดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 555 ฝ่ายการศึกษา  

ส า นั ก ง า น เ ข ต ห น อ ง แ ข ม 
กรุงเทพมหานคร 

2 นายยรรยง  สุขเกษม ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัด
อินทราวาส 
ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานคร ใน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข้ า ร า ช ก า ร ค รู
กรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ก.) 

6  หมู่ 22  แขวงบางระมาด  เขต
ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  10700 

3 ดร.กิ่งแก้ว  วานิชกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดมะลิ  

487/13  แขวงบางขุนศรี  เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

4 ดร.วิภา  ทองหง า ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดอินทรวิหาร 

1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์  แขวงบาง
ขุมพรหมเขตพระนคร กรุงเทพฯ 
10200  โทร. 0-2628-6733  
โทรสาร 0-2281-9875 

5 ดร.อรพรรณ  สินประสงค์ 
 
 

ผู้ รั บ ใบอนุญาติและผู้ อ านวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชร
เกษม 

3/22 หมู่ 4 ซอยเพชรเกษม 81 
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  
กรุงเทพมหานคร 10160   
โทร.2-2814-8880-4  
แฟกซ์ 0-2811-2590-3 

6 ดร.จามจุรี  จ าเมือง 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 

16/1 หมู่  11   ซอย  1 ถนน
พระราม 2 แขวงบางมด เขต
จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทร. 1-2427-5140 

7 นางสายพิณ  ตันสิริ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศก์การศึกษา 4 ส านักการศึกษา   
869  ถนนลาดหญ้า  เขตคลอง
สาน  กรุงเทพฯ 10600 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ญ 

แบบตรวจสอบองค์ประกอบ  

เรื่อง การบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
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แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบ 

เรื่อง  การบริหารโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
[School  Administration  under Department  of  Education Bangkok  Metropolitan  

Administration in  the  21st  Century]   

 
ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ  ชื่อ – ช่ือสกุล..................................................................................................................... ....... 
ต าแหน่งปัจจุบัน.............................................................................................................. ....................................... 
การศึกษาสูงสุด.........................................................................สาขา.................................. ................................... 
ประสิบการณ์ในปัจจุบัน.................ปี    สถานที่ท างาน....................................... ..................................................  
...............................................................................................................................................................................  
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดท าขึ้นเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบ 

2. แบบสอบถามฉบับน้ี ส าหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. แบบสอบถามฉบับน้ี จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21  [School Administration under Department  of  
Education Bangkok  Metropolitan  Administration in  the  21st  Century]  จึงขอความ
กรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพจริงที่ท่านเห็นความสอดคล้อง  

4. แบบฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
                ตอนที่  1  องค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 
        ตอนที่ 2  ยืนยันองค์ประกอบเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษ      

         ที่ 21 
   ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่าน มา  ณ  โอกาสน้ีด้วย 

              ด้วยความเคารพอย่างสูง 

 

              (นายสมหวัง  ว่องไวไพศาล) 
                    นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา 
                          ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1  องค์ประกอบเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องขวามือเมื่อพิจารณาตัวแปรของการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 ว่าตัวแปรมคีวามเหมาะสม เป็นไปได้  ประโยชน์  และถูกต้องครอบคลุม หรือไม่ 

องค์ประกอบที่ 1  สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Learning  School in 21st century) 
องค์ประกอบย่อยที่  1.1  การบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่  21  (School  

Administration in 21st century) 
สถานศึกษามีการด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ โดยมีการก าหนด

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และมอบหมายงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม   มีการจัดระบบการบริหารจัดการ 
ระบบงานภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ว่าด้วยการกระจายอ านาจ  มีการวัดผลและประเมินผลที่มีมาตรฐาน จากส่วนกลาง โดย
เน้นการวัดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  มีการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพเพียบพร้อมทั้งจิต
วิญาณของความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

สถานศึกษามีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่
จ าเป็นในยุคดิจิทัล (วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ ภาษา)   มีการส่งเสริมในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้   มีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
แห่งศตวรรษที่ 21  มีแผนยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปัญหา       มีการน าผลการประเมินที่ผ่านมา มาศึกษา วิเคราะห์
เพื่อปรับเปล่ียนอัตลักษณะ (Identity)  จุดเน้น (Reorientation) ของสถานศึกษา เพื่อรองรับสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21  มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการประกันในทุกขั้นตอน  มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ เกิดความ
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิด/ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21มีการบริหารโครงการได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และ 1 ปี มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการรายงานต่อ
สาธารณชนได้อย่างน่าเช่ือถือ 
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สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มสาระ โดยการเพิ่มเติมทักษะชีวิตและทักษะที่
จ าเป็นให้สอดคล้องกับพลวัตที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21  สนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ/ส่ือในการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทันยุค 
ทันสมัย และทันต่อการเปล่ียนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21มีการบริหารจัดการแบบพอประมาณ สร้างความสมดุล
ในการบริหารงานภายในสถานศึกษา ไม่มุ่งเน้นงานไปอย่างใดอย่างหน่ึงมากจนเกินไป  มีการวางแผนในอนาคต
เกี่ยวกับงานด้านอาคารสถานที่ ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรวมทั้งด้านกายภาพของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้มีความพร้อมกับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21  สถานศึกษา 
มีการสร้างแบรนด์ (Brand) ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีของ
บุคลากรที่มีต่อสถานศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการก าหนดตัวช้ีวัดของคุณภาพการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา  สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Long-life Learning) ภายในสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีความทันสมัย สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา 

 

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

1. ความเหมาะสม     ความเหมาะสม    ไม่ความเหมาะสม 
2. ความเป็นไปได้     ความเป็นไปได้   เป็นไปไม่ได้ 
3. ความเป็นประโยชน์    ความเป็นประโยชน์   ไม่เป็นประโยชน์ 
4. ความถูกต้องครอบคลุม   ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง 

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
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องค์ประกอบย่อยที่  1.2  ทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (Skill for student in  
21st  century) 

สถานศึกษา สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่า ทั้งเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกที่ดี ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สอดคล้องกับระบบการ
ปกครองในระดับสากล เพื่อรองรับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21  มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ริเริ่ม
สร้างสรรค์ กระบวนการที่จ าเป็นส าหรับการเปล่ียนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ไปผลิตนวัตกรรมใหม่ๆได้ด้วยตนเอง  มีการสร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาทักษะชีวิต ให้
มีความพร้อมทางด้านอาชีพ เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21   มีการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( Independent 
Study : IS) สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21
มีแผนงานในการพัฒนาทักษะทางด้านสารสนเทศ การส่ือสารและด้านเทคโนโลยี ให้แก่ผู้เรียน ในแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21  สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในการดูแลรักษาสุขภาพ พลานามัยของตนเองและผู้อ่ืนสอดคล้องกับการดูและสุขภาพอนามัยในระดับสากล มี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการสร้างความเส่ียงที่มีผลต่อสุขภาพ  มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีระบบความคิดและมี
กระบวนการคิด เคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และมีวิจารณญาณ  มีการสร้างเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในการพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้มีความพร้อมทางการส่ือสาร มีทักษะด้านภาษาอย่างน้อย 2 
ภาษา เพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับสากล และพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 

สถานศึกษา มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21  สร้างเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและทุกๆระดับ เพื่อรองรับกับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 
21  มีการบริหารการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสร้างองค์ความรู้  มีความคิด
สร้างสรรค์  มีการบูรณาการสามารถเรียนรู้ได้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลัก มีการเสริมทักษะด้านวิชาการ ได้แก่ 
ทักษะทางสมอง ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเสริมทักษะด้านการด าเนินชีวิต ทักษะชีวิต พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับกับสถานการณ์และพลวัตที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 
21   มีแผนยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะส าคัญเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่  3 R (การอ่านออก การเขียนได้ 
การคิดเลขได้) 

สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยให้ครู
และบุคลากรทุกคนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน      มีการเรียนรู้ที่
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เป็นทีมและมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร  มีการพัฒนาให้ครู
และบุคลากรทุกคนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีรูปแบบทางความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการเรียนรู้ที่เป็น
ทีมและมีความคิดที่เป็นระบบ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นหัวหน้าสถานศึกษา และกล้าตัดสินใจ  แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากล าบาก 
ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสถานศึกษา 

 

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

1. ความเหมาะสม     ความเหมาะสม    ไม่ความเหมาะสม 
2. ความเป็นไปได้     ความเป็นไปได้   เป็นไปไม่ได้ 
3. ความเป็นประโยชน์    ความเป็นประโยชน์   ไม่เป็นประโยชน์ 
4. ความถูกต้องครอบคลุม   ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง 

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
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องค์ประกอบที่ 2  สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  (Competencies of 
Administrator in 21st century) 

องค์ประกอบที่  2.1  คุณสมบัติของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 (Qualification of Administrator  
in  21st century) 

ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร มีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
ก าหนดไว้ สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงตามพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการจัดการศึกษา ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อบุคลากรภายใน
องค์กรรู้และรักษาสิทธิ และหน้าที่ทั้งตนเองและบุคลากรภายในองค์กร อย่างเสมอภาคกัน  ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการอย่างมีหลักการ ที่เน้นกระบวนการบริหารเป็นปัจจัย
ส าคัญ มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์   ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ สามารถในการบริหารจัดการ
คนเก่ง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรเพื่อ
เตรียมพร้อมกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร  ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหารจัดการ
บุคลากร สามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กรบนความแตกต่างของวัฒนธรรมภายในองค์กรแบบพหุ
วัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cross – Cultural skill) และความเป็นปัจเจกของแต่ละ
บุคคลบุคคล จนเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในองค์กร มีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไปในทิศทาง
เดียวกัน และเข้าใจในภารกิจตรงกัน  ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่มีทักษะรอบตัว และมีหลักการ วิธี แนวทาง 
เช่ียวชาญในงานบริหารจัดการ ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

 ผู้บริหารสามารถคัดเลือกบุคลากรได้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย สามารถรวมเอาความสามารถของ
บุคลากรเพื่อประโยชน์ในการการบริหารจัดการบุคคล  สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณแบบองค์รวม 
กระจายงบประมาณได้อย่างทั่วถึงและมีความคุ้มค่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า มีพฤติกรรมในการบริหาร
ที่มีหลักการ     มีความสามารถบริหารทีมงานที่ร่วมมือ ร่วมแรงกันด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์กร สร้างแนวคิดในการบริหารเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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ของบุคลากร  มีการโต้ตอบกับบุคลากรทั้งที่เป็นด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรภายในสถานศึกษาอย่างเปิดเผย 
เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ที่น่าเช่ือถือ และสามารถ
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก  ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสร้างทีมงานและบริหาร
จัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงได้ดี 

ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง 
มีความเป็นธรรมชาติของนักบริหารที่อยู่ในจิตใจ เป็นผู้มีอัธยาศัยที่  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร 
และเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่บุคลากร  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้หลักการ ที่เป็นเหตุเป็นผลในการคัดเลือก
บุคลากรเพื่อมอบหมายงาน และสามารถพัฒนาผู้น า และคัดเลือกผู้น าของกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสมตรงตาม
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
พร้อมในการบริหารจัดการส่ิงที่ท้าทายใหม่ๆ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างคาดไม่ถึงในองค์กร มีการ
ตอบสนองเชิงบวกในการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต  สถานศึกษามีการสร้างเครือข่าย เพื่อเช่ือมโยง
ข่าวสารอย่างทั่วถึง สร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิด
โอกาสให้ชุมชม ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

1. ความเหมาะสม     ความเหมาะสม    ไม่ความเหมาะสม 
2. ความเป็นไปได้     ความเป็นไปได้   เป็นไปไม่ได้ 
3. ความเป็นประโยชน์    ความเป็นประโยชน์   ไม่เป็นประโยชน์ 
4. ความถูกต้องครอบคลุม   ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
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องค์ประกอบย่อยที่ 2.2  ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21  (Skill of Administrator in 21st 
century) 

ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ  ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ      
มีแนวคิดที่จะพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น กล้า
ปรับเปล่ียนขอบข่ายงานโดยการเพิ่มหรือลดงานขอบข่ายการบริหารภายในได้อย่างเหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ในศตวรรษที่ 21  ผู้บริหารสถานศึกษามีความทุ่มเท จริงจัง จริงใจ เอาใจใส่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
และเอาในใจใส่กับบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีการให้ขวัญก าลังใจ เสริมสร้าง
แรงจูงใจแก่บุคลากร ในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
สามารถบริหารงานบนพื้นฐานของความพอดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21  ผู้บริหาร
สถานศึกษามีทักษะทางสังคม มีทักษะการเรียนรู้และสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองโลกในแง่บวก ปรับเปล่ียนได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น และสามารถมองหรือคาดคะเนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างสร้างสรรค์  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถด้านการส่ือสารที่ดี มีระบบการส่ือสารที่ชัดเจน
และมุ่งเน้นการถ่ายทอดนโยบายให้แก่บุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อให้การรับรู้ เข้าใจและสามารถน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุผลร่วมกันได้ทุกกลุ่มงาน  ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่ือสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้ และท าความ
เข้าใจแผนยุทธศาสตร์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ และสามารถในการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัด และเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับเปล่ียนแปลงแห่งศตวรรษที่ 21ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความเข้าใจในจุดเด่น จุดอ่อนของตนเองและผู้อ่ืน สามารถน าจุดเด่น จุดอ่อน ไปวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการ
บริหารจัดการงานบุคคลได้เหมาะสมกับพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21ผู้บริหารสถานศึกษา มีการบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมภิบาล (Good Governance) สามารถใช้หลักนิติธรรม หลักแห่งคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าได้อย่างสมดุลและเหมาะสม  ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของพลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 
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โปรดแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

1. ความเหมาะสม     ความเหมาะสม    ไม่ความเหมาะสม 
2. ความเป็นไปได้     ความเป็นไปได้   เป็นไปไม่ได้ 
3. ความเป็นประโยชน์    ความเป็นประโยชน์   ไม่เป็นประโยชน์ 
4. ความถูกต้องครอบคลุม   ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
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องค์ประกอบที่   3  การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา  (Quality  Control  for education in 21st 
century) 

สถานศึกษาสามารถการบริหารจัดการตนเอง ด้วยความเป็นเอกภาพด้วยการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและอนาคต  สถานศึกษามีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินการในการประเมินผลการจัด
การศึกษา  แล้วน าผลการประเมินที่ได้ มาทบทวนจัดล าดับความส าคัญ พิจารณาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข  เพื่อ
น าไปวางแผนใหม่  ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาในครั้งต่อไป  ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ได้อย่าง
เหมาะสม  สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพทั้งที่เป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
เน้นความคุ้มค่าและประหยัด จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการสร้างเครือข่ายชุมชน ที่มี
โครงสร้างแบบเครือข่าย (Network structure) และมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer) เช่ือมโยงบุคลากร
เข้าด้วยกันก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

1. ความเหมาะสม     ความเหมาะสม    ไม่ความเหมาะสม 
2. ความเป็นไปได้     ความเป็นไปได้   เป็นไปไม่ได้ 
3. ความเป็นประโยชน์    ความเป็นประโยชน์   ไม่เป็นประโยชน์ 
4. ความถูกต้องครอบคลุม   ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง 

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิข้างบน โปรดแสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในศตวรรษที่ 21 

1. ความเหมาะสม     ความเหมาะสม    ไม่ความเหมาะสม 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม......................................................................................................... .................................. 

2. ความเป็นไปได้     ความเป็นไปได้   เป็นไปไม่ได้ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม......................................................................................................................................... .... 

3. ความเป็นประโยชน์   ความเป็นประโยชน์   ไม่เป็นประโยชน์ 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................. ........................................................................ ..... 

4. ความถูกต้องครอบคลุม   ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง 
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม......................................................................................................... .................................... 
        
 

ลงช่ือ......................................................ผู้ให้ข้อมูล  

                                        (......................................................) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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พ.ศ. 2536  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์  ส านักงานเขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2541  อาจารย์ 1 ระดับ 4  โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  ส านักงานเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2544   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ระดับ 5  โรงเรียนวัดมะกอก (วิสุทธิวิทยาคาร) 

ส านักงานเขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2545  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  ระดับ 6  โรงเรียนบางแคเหนือ  ส านักงานเขต   

บางแค กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  ระดับ 7  โรงเรียนประชาบ ารุง  ส านักงานเขต

หนองแขม กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2550 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ  

โรงเรียนประชาบ ารุง  ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2553 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการ  

โรงเรียนวัดบางบอน  ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  

โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  ส านักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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