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56252916: สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
คาสาคัญ: กลยุทธ์การบริ หารจัดการสู่ความเป็ นเลิศ
พัชราภรณ์ ดวงชื่น: องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : อาจารย์ ดร.สงวน อินทร์ รักษ์ และ
ผศ.ว่าที่พนั ตรี ดร.นพดล เจนอักษร. 236 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั ทั้งเชิงปริ มาณและวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่ อ ทราบ 1) องค์ ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย และ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห์ ตวั แปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ขั้นตอนที่ 2 คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
ของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และขั้นตอนที่ 3 คือ การยืนยันองค์ประกอบการ
บริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง
สาหรั บการวิจยั คื อโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จานวน 25 โรงเรี ยน ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
ประกอบด้ว ย ผู ้จัด การโรงเรี ย น ผู ้อ านวยการโรงเรี ย น ผู ้ช่ ว ยผู ้จัด การโรงเรี ย น รองผู ้อ านวยการโรงเรี ย น
หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และบุคลากรครู รวม 10 คน รวมจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูล 250 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ การวิเคราะห์เอกสาร การสนทนากลุ่ม แบบสอบถามความคิดเห็น และการสัมมนา
อิงผูเ้ ชี่ยวชาญ สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ
ผลการวิจยั พบว่า
1. องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั งกัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การวิเคราะห์ระบบการบริ หารจัดการ 2) การ
บริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การกาหนดทิศทางการบริ หารจัดการ 4) การวางแผนและพัฒนา
กลยุทธ์การบริ หารจัดการ 5) การบริ หารจัดการงบประมาณ และ 6) การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการ
2. องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั งกัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยมี ค วามเหมาะสม มี ความเป็ นไปได้ มี ความเป็ นประโยชน์ และมี ความถูกต้อง
ครอบคลุม สอดคล้องกับทฤษฏี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจยั

ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
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56252916: MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORD: STRATEGIC MANAGEMENT FOR EXCELLENCE
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MANAGEMENT FOR EXCELLENCE OF SCHOOLS UNDER THE CHURCH OF CHRIST IN
THAILAND. THESIS ADVISORS: SANGAUN INRAK, Ph.D., AND ASST.PROF.MAJ.NOPADOL
CHENAKSARA, RTAR, Ph.D. 236 pp.
This research design used both of quantitative and qualitative methodology. The purposes of the
study were 1) to identify the components of strategic management for excellence of schools under The Church
of Christ in Thailand, and 2) the confirmation the components of strategic management for excellence of the
schools under The Church of Christ in Thailand. The research comprise of 3 procedures as follows: firstly,
analyzing the variables on components of strategic management for excellence of schools under The Church
of Christ in Thailand, secondly, analyzing the components of strategic management for excellence of schools
under The Church of Christ in Thailand, and thirdly, confirmed the strategy and management excellence of
schools under The Church of Christ in Thailand. The sample of this studying were the 25 schools under The
Church of Christ in Thailand. The respondents were school manager, school director, assistance school
management, assistance schools director, head of department, head of division, head of learning area and
teachers total 10 respondents from each schools in a total of 250 respondents. The instrument was formulated
based on content analysis, content from documents focus group discussion, and the opinionnaire. The statistics
for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor
analysis.
The research findings revealed that:
1. The components of strategic management for excellence of schools under The Church of
Christ in Thailand consisted of six components,1) the analysis of management system 2) the management
information and technology system 3) direction setting 4) planning and strategic development 5) budget
management and 6) strategic management formulation.
2. The components of strategic management for excellence of schools under The Church of
Christ in Thailand were appropriately, feasibility, utilization and accordance with theoretical framework.
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บทที่ 1
บทนำ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 และร่ างรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 ในหมวด 5 หน้าที่
ของรัฐ มาตรา 50 กําหนดให้รัฐจัดให้มีการร่ วมมื อกันระหว่างรัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ โดยให้รัฐมี หน้าที่ ดาํ เนิ นการกํากับส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้การจัดการศึกษาดังกล่ าว
มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 1 ซึ่ งถือเป็ นกรอบหรื อทิศทางในการใช้ “การศึกษา” เป็ นเครื่ องมือใน
การพัฒนาคนและคุ ณภาพของคนอย่างมี ทิศทางชัดเจน เพราะความเชื่ อว่าการศึกษาเป็ นรากฐาน
ที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพของคนให้เป็ นผูส้ มบูรณ์พร้อมทั้ง กาย จิต และปั ญญา รวมทั้ง
มีความสามารถในการสร้ างสรรค์สังคมคุ ณภาพ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และความเอื้ออาทรต่อกัน
ซึ่ งจะเป็ นกําลังสําคัญยิ่งของการพัฒ นาในทุ กระบบของสังคมไทยด้วยการเห็ นความสําคัญทาง
การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 43 จึงได้บญ
ั ญัติให้รัฐสนับสนุ นเอกชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาโดยให้ความ
ช่ วยเหลื อสนับสนุ นด้านเงิ นอุดหนุ นการลดหย่อนหรื อการยกเว้นภาษี และสิ ทธิ ประโยชน์ในทาง
การศึ ก ษาแก่ ส ถานศึ กษาเอกชน รวมทั้งส่ งเสริ มและสนับ สนุ นด้านวิช าการเพื่ อให้ส ถานศึ กษา
เอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่ งตนเองได้ ภาคเอกชนจึงได้เข้ามามีบทบาทที่ สําคัญในการให้
บริ การด้านการศึ กษาเพื่ อแบ่ งเบาภาระของรั ฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะในส่ วนที่ รัฐไม่ ส ามารถ
จัดได้หรื อจัดได้ไม่เพียงพอ อันเนื่ องมาจากข้อจํากัดด้านทรัพยากร มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย เป็ นภาคเอกชนหนึ่ งที่ได้เข้ามามีบทบาทในการให้บริ การด้านการศึกษาเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางการศึกษา โดยยึดวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรี ยนของคณะมิชชันนารี ในการพัฒนา
คนและคุณภาพของคน โดยเห็ นว่าคนเป็ นทั้งเหตุ ปั จจัย และผลลัพธ์ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ
และการสร้างผลลัพธ์ขององค์กรแบบยัง่ ยืน ด้วยเหตุน้ ี จึงมีความจําเป็ นที่ตอ้ งมีกลยุทธ์ในการบริ หาร
จัดการ ตลอดจนถึงการวางแนวทางการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร

1

มติ ช นสุ ดสั ป ดาห์ ฉบั บ วัน ที่ 12-18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559, ร่ ำงรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2559, เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.moe.tu.
go.th>more>news>detail.
1

2
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในช่ วงสมัยรัชกาลที่ 3-5 มิชชันนารี (Missionary) จากคณะมิชชัน่ ต่าง ๆ เข้ามาทํางาน
ประกาศเผยแพร่ ค ริ ส ต์ศ าสนาในประเทศไทย คื อ คณะ London Missionary Society ในปี พ.ศ.
23712 American Board of Commissioners for Foreign Missions ในปี พ.ศ. 2374 มิ ช ชัน นารี ข อง
คณะมิ ชชั่นนี้ ที่มี ชื่อเสี ยงเป็ นผูท้ ี่ คนไทยรู ้ จกั กันดี ก็คือ นายแพทย์แดน บี ช บรั ดเลย์ (Dan Beach
Bradley) คณะ American Baptist ในปี พ.ศ. 23763 คณะ American Presbyterian Mission ในปี พ.ศ.
23834 และคณะ American Missionary Association ในปี พ.ศ. 23935 มิชชันนารี จากคณะ London
Missionary Society เริ่ ม ต้น การประกาศเผยแพร่ ค ริ ส ต์ ศ าสนากับ คนจี น ด้ว ยการบอกเล่ า เรื่ อ ง
คริ สต์ศาสนาต่อบุคคล และแจกใบปลิว สําหรับคณะมิชชัน่ ของ นายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ เริ่ มใช้
การแพทย์แบบตะวันตกมาเป็ นสื่ อในการชักจูงประชาชนให้เข้ามาพบมิชชันนารี และมิชชันนารี
ได้ใช้โอกาสนั้นประกาศคริ สต์ศาสนากับประชาชนที่มารับบริ การทางการแพทย์ มิชชันนารี คณะ
อเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนเป็ นมิชชันนารี นิกายโปรเตสแตนท์คณะหนึ่ง ที่เข้ามาประกาศคริ สต์ศาสนา
ในช่ วงปลายรัชกาลที่ 3 และพบว่าคนไทยส่ วนใหญ่เชื่ อในเรื่ องผี หรื ออํานาจที่อยูเ่ หนื อธรรมชาติ
และความด้อยโอกาสของผูห้ ญิงในการที่จะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมผูช้ าย ดังนั้นการประกาศ
คริ ส ต์ศ าสนาของมิ ช ชั่นคณะนี้ ก็จะมี ก ารตั้งโรงพยาบาลแบบตะวัน ตกเพื่ อดึ งชาวบ้านออกจาก
ความเชื่อในเรื่ องผี มีการเปิ ดโรงเรี ยนแบบตะวันตกสําหรับเด็กหญิงและเด็กชายให้การศึกษาแบบ
ตะวัน ตก สร้ า งความเป็ นเหตุ แ ละผลให้ ก ับ เด็ ก ดึ ง เด็ ก ออกจากความเชื่ อ ในเรื่ อ งอํา นาจเหนื อ
ธรรมชาติ หรื อภูตผีปีศาจ มีการเปิ ดโรงเรี ยนระดับอนุ บาลตามคริ สตจักรต่าง ๆ และเปิ ดโรงเรี ยน
สําหรับเด็กหญิง และเด็กชายในจังหวัดต่าง ๆ ที่มิชชันนารี เข้าไปทํางานตั้งสถานี มิชชัน การทํางาน
ของมิชชันนารี คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยน เริ่ มต้นในปี พ.ศ. 2376 โดยเริ่ มต้นที่กรุ งเทพฯ มีการตั้ง
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5
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ระเบียบปฏิบัติของธรรมนู ญแห่ งสภำคริ สตจักรใน
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3
สถานี มิ ช ชัน (Mission Station) กรุ งเทพฯ มี ก ารสถาปนาคริ ส ตจัก ร (Church)6 ตั้ง โรงพยาบาล
ตั้งโรงเรี ยนกุลสตรี วงั หลัง สําหรั บเด็ก หญิ ง หรื อโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัยในปั จจุบนั โรงเรี ยน
เยนเฮลส์ เม็ม โมเรี ย ล และโรงเรี ย นกรุ งเทพคริ สเตี ย นวิท ยาลัย สําหรับ เด็ ก ชายมี ก ารขยายงาน
ลงไปที่ จงั หวัดเพชรบุ รี ตั้งเป็ นสถานี มิ ช ชั่นเพชรบุ รี ในปี พ.ศ. 2404 มี ก ารสถาปนาคริ ส ตจัก ร
ตั้งโรงพยาบาล ตั้งโรงเรี ยนสําหรั บภาคเหนื อ ในปี พ.ศ. 2410 มี การขยายงานขึ้ นไปที่ จงั หวัด
เชี ยงใหม่ ตั้งสถานี มิชชัน่ เชี ยงใหม่ ตั้งโรงเรี ยนพระราชชายา สําหรับเด็กหญิง หรื อโรงเรี ยนดารา
วิทยาลัยในปั จจุบนั และโรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลวิทยาลัยสําหรับเด็กชาย และใช้สถานี มิชชัน่ เป็ น
ศุนย์กลางการขยายงาน การประกาศเผยแพร่ คริ สตศาสนาในภาคเหนือในปี พ.ศ. 2428 ได้เปิ ดสถานี
มิชชัน่ ที่ จงั หวัดลําปาง ในปี พ.ศ. 2434 เปิ ดสถานี มิชชัน่ ที่ จงั หวัดลําพูน ที่ จงั หวัดแพร่ เปิ ดสถานี
มิชชัน่ ในปี พ.ศ. 2436 ปี พ.ศ. 2438 เปิ ดสถานี มิชชัน่ ที่จงั หวัดน่ าน ในปี พ.ศ. 2440 เปิ ดสถานี
มิ ช ชั่นที่ จงั หวัดเชี ยงราย ปี พ.ศ. 2442 เปิ ดสถานี มิ ชชั่นที่ จงั หวัดพิ ษ ณุ โลก เปิ ดสถานี มิ ชชั่นที่
จังหวัดราชบุรี ในปี พ.ศ.2452 และในปี พ.ศ.2453 มีการเปิ ดสถานี มิชชัน่ ที่จงั หวัดตรัง โดยสรุ ป
แล้วจะพบว่าคณะมิชชันนารี ได้เข้ามาประกาศเผยแพร่ คริ สต์ศาสนา และตั้งสถานี มิชชัน่ ในจังหวัด
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ กรุ งเทพฯ เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม พิษณุ โลก นครศรี ธรรมราช ตรัง เชี ยงใหม่
ลําพูน ลําปางแพร่ น่ าน และเชี ยงราย ในจังหวัดต่าง ๆ เหล่านี้ คณะมิชชัน่ ได้มีการจัดตั้งโรงเรี ยน
สําหรับเด็กชาย และเด็กหญิง ซึ่ งต่อมาภายหลังมีการรวมโรงเรี ยนชาย และโรงเรี ยนหญิงเข้าด้วยกัน
จัดการศึกษาเป็ นแบบสหศึกษา ยกเว้นโรงเรี ยนในจังหวัดเชียงใหม่ และกรุ งเทพฯ ที่ไม่มีการยุบรวม
โรงเรี ยนชาย และโรงเรี ย นหญิ ง เข้าด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2477 ได้มี ก ารรวมตัวกันของคริ ส ตจัก ร
ท้องถิ่นที่ได้รับการสถาปนาจากคณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยนมิชชัน่ คณะอเมริ กนั แบ๊พติสท์ คณะ
ดี สไซเปิ ลออฟ ไครสท์ ในประเทศ สหราชอาณาจักร จัดตั้งเป็ นสภาคริ สตจักรในประเทศสยาม
หรื อสภาคริ สตจักรในประเทศไทยในปั จจุบนั มี การมอบทรัพย์สิน และกิ จการทั้งหมดของคณะ
มิชชัน่ ในประเทศไทยให้กบั สภาคริ สตจักรในประเทศไทย โรงเรี ยนทั้งหลายก็คือทรัพย์สิน และ
กิ จการหนึ่ งที่ ค ณะมิ ช ชั่นได้ม อบให้ก ับ สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย มี ก ารตั้งมู ล นิ ธิ แห่ งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมาย เป็ นผูถ้ ือครองทรัพย์สินและกิจการทั้งหมด
ที่ คณะมิ ชชั่นมอบให้7 โรงเรี ยนที่ คณะมิ ชชัน่ มอบให้สภาคริ สตจักรในประเทศไทยมี ท้ งั หมด 24
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4
โรงเรี ยนโรงเรี ยนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นโรงเรี ยนที่มีชื่อเสี ยงในฐานะโรงเรี ยนของคณะมิชชัน่ มีจุดเด่น
ในเรื่ องภาษาอัง กฤษ ผูน้ ํา และพ่ อค้า ในพื้ น ที่ ต่า งนิ ย มส่ ง บุ ตรหลานไปเรี ย นในโรงเรี ย นต่ าง ๆ
เหล่ านี้ ศิ ษย์เก่ าหลายท่ านมี บ ทบาทหน้าที่ การงานที่ ดีในสั งคมทั้งในระดับ จังหวัด และประเทศ
ในพ.ศ. 2547 โรงเรี ยนอุดรคริ สเตียนวิทยา ซึ่ งเปิ ดทําการสอนระดับปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปี ที่ 6
ได้เปิ ดการเรี ยนการสอนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 และสร้ างโรงเรี ยนใหม่โดยใช้ชื่อโรงเรี ยนว่า
โรงเรี ยนอุดรคริ สเตียนศึกษา ในปี พ.ศ. 2557 สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ได้ซ้ื อโรงเรี ยนเพิ่มเติม
จํานวน 1 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนปกรณ์พิทยา และในปี พ.ศ. 2558 จํานวน 1 โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยน
ความหวังเวียงป่ าเป้ า ปั จจุ บ นั เปลี่ ยนชื่ อเป็ น โรงเรี ยนปริ้ นรอยแยลส์ วิท ยาลัยเวียงป่ าเป้ า ทําให้
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยมีโรงเรี ยนภายใต้สังกัด จํานวน 27 โรงเรี ยน
จากสภาพการณ์ ในปั จจุ บนั โรงเรี ยนสังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ได้เกิดปั ญหาในการจัดการศึกษา ซึ่ งเป็ นผลมาจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้ คือ การเกิดของประชากรไทย
ลดลงดังนี้ พ.ศ. 2548 มีประชากรไทยเกิด 822,575 คน พ.ศ. 2549 มีประชากรไทยเกิ ด 809,774 คน
พ.ศ. 2550 มีประชากรไทยเกิ ด 802,924 คน พ.ศ. 2551 มีประชากรไทยเกิด 811,384 คน พ.ศ. 2552
มีประชากรไทยเกิด 797,356 คน พ.ศ. 2553 มีประชากรไทยเกิด 787,739 คน พ.ศ. 2554 มีประชากร
ไทยเกิ ด 766,370 คน พ.ศ. 2555 มี ประชากรไทยเกิ ด 796,019 คน พ.ศ. 2556 มี ป ระชากรไทยเกิ ด
818,975 คน และ พ.ศ. 2557 มีประชากรไทยเกิด 782,129 คน8 สรุ ปได้วา่ ตั้งแต่ พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.
2557 มีประชากรเกิ ดลดลงประมาณร้ อยละ 4.92 นอกจากนี้ ความไม่เท่าเทียมกันของการบริ หาร
จัดการของภาครัฐระหว่างโรงเรี ยนเอกชนกับโรงเรี ยนรัฐทั้งด้านนโยบายงบประมาณ อุปกรณ์ และ
การจัดสรรครู โดยจากการเปรี ยบเที ยบจํานวนนัก เรี ยนประเภทสายสามัญ ของโรงเรี ยนเอ กชน
ในกรุ งเทพฯ และโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2556 โรงเรี ยนเอกชน
มี นัก เรี ย นรวม 324,934 คน แต่ โ รงเรี ย นสั ง กัด สํ า นัก งานการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มี นัก เรี ย นเพี ย ง
287,101 คน และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บจํานวนโรงเรี ย น มี โรงเรี ย นเอกชนในกรุ งเทพฯ ถึ ง 649 แห่ ง
แต่โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเพียง 156โรงเรี ยน เท่านั้น ทําให้เห็นภาพชัดเจน
ว่าโรงเรี ยนเอกชนดําเนิ น กิ จกรรมด้านการศึ ก ษา และแบกภาระจํานวนนัก เรี ย นมากกว่าภาครั ฐ
หลายเท่ า แต่ ภาครั ฐยังให้ค วามสําคัญ กับ โรงเรี ยนเอกชนน้อยมากประกอบกับ ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
ที่ เพิ่ ม ขึ้ น และเงิ น เดื อ นครู วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ที่ ถู ก กํา หนดให้ ต้อ งจ่ า ยขั้น ตํ่า เดื อ นละ 15,000 บาท
ตามนโยบายรั ฐบาล การขาดแคลนครู ซ่ ึ งรัฐไม่เคยสนับสนุ นอัตรากําลังครู เอกชน แต่โรงเรี ยนรัฐ
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5
กลับเปิ ดสอบบรรจุจาํ นวนมาก ทําให้โรงเรี ยนเอกชนถูกแย่งครู ไปจนทําให้ครู เอกชนขาดแคลนมาก
ในการสนับสนุ นเงิ นอุ ดหนุ น อัตราเงิ นอุ ดหนุ นรายหัวที่ รัฐจัดให้ระหว่างโรงเรี ยนขนาดเล็กและ
ใหญ่ ในจํานวนเท่ ากัน ทําให้โรงเรี ยนขนาดเล็กได้รับเงิ นอุดหนุ น จากรั ฐบาลไม่เพี ยงพอกับ การ
บริ หารต่ างจากโรงเรี ยนขนาดใหญ่ ที่ นอกจากมี รายได้จากค่ าธรรมเนี ยมการเรี ย นแล้วยังได้เงิ น
อุดหนุ นจากรัฐอีกการเก็บอัตราภาษีโรงเรื อนซึ่ งรัฐควรยกเว้นให้กบั โรงเรี ยนเอกชน เพราะดําเนิ น
กิ จการช่ วยรัฐประกอบกับรัฐปล่ อยให้โรงเรี ยนเอกชนเปิ ดกิ จการโดยไม่คาํ นึ งถึ งพื้นที่ ระยะใกล้
และไกล ซึ่ งในระเบียบกําหนดให้ตอ้ งเว้นระยะห่ างกันอย่างน้อย 2 กิโลเมตร แต่ปัจจุบนั ปล่อยให้
สร้างโดยไม่คาํ นึ งถึงกฎระเบียบและการแข่งขันสู ง ทําให้แต่ละโรงเรี ยนต้องใช้กลยุทธ์ในการได้มา
ซึ่ งนัก เรี ย น ผลกระทบจากโครงการพัฒ นาทางด้า นการศึ ก ษาของรั ฐที่ มี ผ ลกระทบต่ อการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เช่น โครงการเรี ยนฟรี 15 ปี
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ระดับ อนุ บ าลจนถึ งระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลาย รวมทั้งให้ก ับ
โรงเรี ยนรัฐบาลโรงเรี ยนเอกชนและโรงเรี ยนสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ถ้าเป็ นโรงเรี ยน
รัฐบาลค่าเล่าเรี ยนฟรี 100 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนโรงเรี ยนเอกชนรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุ นช่ วยเหลื อมากขึ้น
โดยผูป้ กครองจ่ ายลดลงจากร้ อ ยละ 40 เหลื อจ่ า ยเพี ย งร้ อ ยละ 30 รั ฐ อุ ด หนุ น ให้ ก ับ นัก เรี ย นใน
โรงเรี ย นเอกชนในอัต ราประมาณร้ อ ยละ 70 ของค่ า ใช้จ่ า ยรายบุ ค คลสํ า หรั บ นัก เรี ย นภาครั ฐ
ผูป้ กครองจะเสี ยค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษา ส่ วนหนึ่ งประมาณร้ อยละ 30 สําหรั บการอุ ดหนุ น อี ก
4รายการ คือ ค่าหนังสื อเรี ยน อุปกรณ์ การเรี ยน เครื่ องแบบนักเรี ยน และกิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพ
ผูเ้ รี ยนให้การอุดหนุนเช่นเดียวกับภาครัฐ จะเห็นได้วา่ มีการเหลื่อมลํ้ากันระหว่างโรงเรี ยนรัฐบาลกับ
โรงเรี ยนเอกชนในนโยบายเดี ยวกัน นอกจากนี้ การส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ซึ่ งดึ งดู ดใจให้ผูป้ กครองส่ งบุ ตรหลานไปเรี ยนโดยให้บ ริ ก ารฟรี ใน
หลาย ๆ ประเด็ น ดัง นี้ รถรั บ -ส่ ง ฟรี เสื้ อผ้า เครื่ อ งแต่ ง กายฟรี ที่ น อนฟรี อาหารกลางวัน ฟรี
การขยายตัวของโรงเรี ยนดี ประจําตําบลซึ่ งประกาศรายชื่ อโรงเรี ยนในโครงการ 6,359 แห่ ง ตาม
รายชื่อโรงเรี ยนดีประจําตําบลปี 2553-25609 ผลกระทบในการรับข้าราชการครู ระหว่างปี ก็เป็ นอีก
ปั ญหาหนึ่ งที่ท าํ ให้ครู โ รงเรี ยนสั งกัดมู ลนิ ธิแห่ งประเทศไทย ลาออกเพื่ อไปสอบเป็ นข้าราชการ
ทําให้ขาดครู กลางภาคเรี ยนก่อให้เกิดปั ญหาในด้านการเรี ยนการสอน การเปิ ดโรงเรี ยนเอกชนใหม่
ในบริ เวณที่มีนกั เรี ยนหนาแน่น และปั ญหาจากการแข่งขันระหว่างโรงเรี ยนเอกชนด้วยกันเอง ซึ่ งมี
รายละเอียดของจํานวนโรงเรี ยนเอกชนที่ เพิ่ม ขึ้นในแต่ละปี ดังนี้ พ.ศ. 2554 มีโรงเรี ยนเอกชนใน
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โรงเรี ย นดี ป ระจํา ตํา บลปี 2553-2560, เข้าถึ งเมื่ อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึ งได้จาก
http://www.deetambon.esdc.go.th/rongrieyn-di-praca-tabl-pi-2553-2560.
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ประเทศไทย (ประเภทสามัญศึกษา) ทั้งหมด 3,440 แห่ ง พ.ศ. 2555 มีโรงเรี ยนเอกชนในประเทศไทย
ประเภทสามัญศึกษาทั้งหมด 3,517 แห่ ง พ.ศ. 2556 มีโรงเรี ยนเอกชนในประเทศไทยประเภทสามัญ
ศึกษาทั้งหมด 3,777 แห่ ง และ พ.ศ. 2557 มี โรงเรี ยนเอกชนในประเทศไทยประเภทสามัญศึกษา
ทั้งหมด 4,439 แห่ ง10 และผลกระทบจากพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนปี 2550 ซึ่ งกําหนดให้
ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเก็บรายได้จากผลประกอบการเพียงร้ อยละ 40 โดยที่เหลืออีกร้อยละ 60
จะต้องเก็ บ ใช้เป็ นทุ น กองกลางในการบริ ห ารโรงเรี ย นเป็ นสาเหตุ ใ ห้ ผู ป้ ระกอบการส่ วนหนึ่ ง
โดยเฉพาะโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีนกั เรี ยน 200-300 คน เริ่ มทบทวนตนเองและหันไปประกอบธุ รกิจ
อื่ น ที่ ส ร้ า งรายได้ม ากกว่ า และเช่ น เดี ย วกับ สมศัก ดิ์ อัม พรวิ สิ ท ธิ์ โสภา ประธานชมรมผู ้รั บ
ใบอนุ ญ าตและครู โรงเรี ยนเอกชนแห่ งประเทศไทยได้ให้ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ พระราชบัญ ญัติ
การศึกษาเอกชน ปี 2550 ไว้วา่ พระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 บังคับให้โรงเรี ยนเอกชน
ทั้งหมดต้อ งเป็ นนิ ติบุ ค คล และมี ค ณะกรรมการบริ ห ารโดยไม่ ไ ด้ค าํ นึ งถึ งความแตกต่ างความ
หลากหลาย ทั้งในสภาพและบริ บทของโรงเรี ยนทั้งในเรื่ องของ 1) ประเภทของโรงเรี ยนที่รับเงิน
อุดหนุ นและไม่รับเงินอุดหนุ น 2) ระดับการศึกษาเช่นอนุบาลประถมมัธยมอาชีวศึกษาและโรงเรี ยน
นานาชาติ 3) ขนาดของโรงเรี ยน (มีจาํ นวนนักเรี ยนตั้งแต่ 30-10,000 คน) 4) ที่มาของเงินทุนที่ใช้ใน
การจัดการศึกษาซึ่ งมาจากทรัพย์สินของผูร้ ับใบอนุ ญาตหรื อครอบครัวตลอดจนผูร้ ่ วมลงทุนและ
จากการกู้ยืม จากสถาบัน การเงิ น ต่ า ง ๆ เพื่ อนํามาใช้ในการจัดและพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
โรงเรี ยนของตน จะเห็นได้วา่ สภาพจริ งโรงเรี ยนเอกชนอยูใ่ นสภาพพึ่งพาตนเอง จึงส่ งผลให้มีหลาย
โรงเรี ยนปิ ดกิจการลงอันส่ งผลกระทบต่อนักเรี ยนผูป้ กครองและบุคลากรภายในโรงเรี ยนกล่าวคือ
ทําให้เกิดผลกระทบต่อความสมดุลของ “ระบบนิเวศทางด้านการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น” คือ
โรงเรี ยนที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ซึ่ งมีความสําคัญและสัมพันธ์ กบั วิถีชีวิตจริ งของ
คนในชุมชน และตอบสนองความแตกต่างที่หลากหลายของคน ในชุมชนเป็ นโรงเรี ยน ซึ่ งมีส่วน
ร่ วมในการประคับประคองสังคมลดภาระในการเดินทางระหว่างบ้านและโรงเรี ยน คืนเวลาให้แก่
เด็กได้มีโอกาสใช้วยั เด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย คืนเวลาให้กบั ชีวิตครอบครัวให้เด็กและครอบครัว
ได้ใช้เวลาร่ วมกันมากขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อันจะส่ งผลให้สถาบันครอบครัว
เข้มแข็งเป็ นรากฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิ จของประเทศให้เข้มแข็งต่อไป ในมาตรา 86
การยกเลิกการประกันสังคมของบุคลากรโรงเรี ยนเอกชนกว่า100,000 คน ต้องขาดสวัสดิการในการ
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สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ ก ษาเอกชน, กระทรวงศึ กษาธิ ก าร, ระบบ
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คุม้ ครองชีวิต แม้จะมีการเยียวยาเบื้องต้นให้บุคลากรสามารถประกันตนเอง ตามมาตรา 39 ได้ แต่ก็
มีบุคลากรอี กไม่ต่ าํ กว่า 40,000 คน ไม่สามารถประกันตนเองตามมาตรา 39 ได้ เนื่ องจากประกัน
ตนเอง ตามมาตรา 33 ไม่ครบ1ปี จึงไม่มีสิทธิ ประกันตนเองได้และผูท้ ี่สามารถประกันตนเอง ตาม
มาตรา 39 ได้ก็ทาํ ให้เสี ยสิ ทธิ อนั พึงจะได้รับไปหลายประการ โดยบทบัญญัติของกฎหมายการที่
กระทรวงศึ กษาธิ การตรากฎหมายขึ้นภายหลังบังคับให้ผูท้ ี่ ได้รับสิ ทธิ อยู่แล้วต้องดําเนิ นการตาม
บทบัญญัติดงั กล่าว มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้น นอกจากนี้นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการเป็ น
ศูนย์ก ลางของการศึ กษาในภูมิ ภาค (Education Hub) กล่ าวคื อ ใน พ.ศ. 2558ประเทศไทยจะเป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาอาเซี ยน ซึ่ งให้ความสําคัญกับการศึกษาซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญของสังคมในทุก
ระดับทั้งระดับครอบครัว หมู่บา้ น จังหวัด ประเทศกลุ่มประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนและบูรณาการ
องค์ความรู ้ระหว่างกันของอาเซี ยน ต่างมีความหลากหลายอย่างมากในด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาษา
วัฒนธรรม สังคม การเมือง การปกครอง สภาพภูมิประเทศ ระบบการศึกษา รวมทั้งประวัติศาสตร์ ที่
แต่ละประเทศต่างมีเนื้ อหาที่แตกต่างกันออกไป เมื่ออาเซี ยนรวมกันเป็ นประชาคมจะมีผลกระทบ
ตามมามากมาย ซึ่ งเป็ นไปในทางด้านลบและด้านบวกต่อกลุ่มคนต่าง ๆ กัน จําเป็ นอย่างยิง่ ที่ผไู ้ ด้รับ
ผลกระทบจะปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงที่กาํ ลังจะเกิ ดการสร้างความเข้าใจ และการศึกษาถือเป็ น
สิ่ ง สํ า คัญ ที่ จะช่ ว ยให้ ส ามารถปรั บ ตัวต่ อ การเป็ นประชาคมได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง ผลให้
โรงเรี ยนเอกชนต้องบริ ห ารจัดการอย่างมี คุ ณ ภาพเพื่ อรองรั บ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน (Asean
Community) จากสาเหตุ ดงั กล่ าวข้างต้น จะเห็ นว่าโรงเรี ยนในสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ไม่สามารถที่จะหยุดนิ่ งหรื อบริ หารจัดการในลักษณะ เดิม ๆ ต่อไปได้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาถึ งองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน สังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เพื่อการศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อมูลนิ ธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนในสัง กัด ในการนําไปประยุก ต์ใช้เพื่ อ
ปรับปรุ งพัฒนาด้านการศึกษาให้เกิดประสิ ทธิ ผล มีประสิ ทธิ ภาพ และทันการเปลี่ยนแปลงต่อไป
ปัญหำของกำรวิจัย
ผลจากการที่ประชากรไทยเกิดลดลงและปั ญหาดังที่กล่าวมา ส่ งผลกระทบโดยตรงกับ
จํานวนนักเรี ยนที่เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยลดลง พอสรุ ป
ได้ดงั นี้ พ.ศ. 2553 มีนกั เรี ยนที่เรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยก่อน
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 54,046 คน พ.ศ. 2554 มีนกั เรี ยนที่เรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 54,842 คน
พ.ศ. 2555 มี นัก เรี ย นที่ เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยก่ อ น
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ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 49,636 คน พ.ศ. 2556 มีนกั เรี ยนที่เรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 56,253 คน
พ.ศ. 2557 มี นัก เรี ย นที่ เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยก่ อ น
ประถมศึก ษาถึ งมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 จํานวน 55,408 คน11 พ.ศ. 2558 มี นัก เรี ยนที่ เรี ยนในโรงเรี ยน
สั งกัดมู ล นิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยก่ อนประถมศึ ก ษาถึ งมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 จํานวน
53,926 คน12 จากสถิติจาํ นวนนักเรี ยนของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เปรี ยบเทียบตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึงปี การศึกษา 2558 โดยไม่นบั รวมจํานวนนักเรี ยนจากโรงเรี ยน
ปกรณ์พิทยา และโรงเรี ยนปริ้ นส์รอยแยลส์ วทิ ยาลัย ที่ซ้ื อเพิม่ ใน พ.ศ. 2557 และ 2558 จะเห็นได้วา่
จํานวนนักเรี ยนมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่ อย ๆ และในปี การศึกษา 2555 สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ได้มีมติ ส.-ด. 1508/2012” ให้โรงเรี ยน 7 แห่ ง ร่ วมพัฒนาโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนี้
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตี ยนวิทยาลัยดู แลโรงเรี ยนเยนเฮลส์ เม็มโมเรี ยล โรงเรี ยนสว่างวิทยา และ
โรงเรี ยนสุ ริยวงศ์ โรงเรี ยนวัฒ นาวิทยาลัย ดู แลโรงเรี ยนบํารุ งวิทยาและโรงเรี ยนสหบํารุ งวิทยา
โรงเรี ย นดาราวิท ยาลัย ดู แลโรงเรี ย นวิชชานารี และโรงเรี ยนเคนเน็ ตแมคเคนซี โรงเรี ย นปริ น ส์
รอยแยลส์ วิทยาลัยและโรงเรี ยนรังษีวิทยาดูแลโรงเรี ยนสื บนทีธรรม 13 และในเดือนเมษายน 2555
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้มีมติ ส.-ด.วิสามัญ 8/2012 ให้โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สตเตียนวิทยาลัย
บริ ห ารจัด การโรงเรี ย นเยนเฮลส์ เม็ ม โมเรี ย ล ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 พฤษภาคม 2555 14 และมี ม ติ ส.-ด.
132/2014 ให้ยื่นเรื่ องขอขยายเวลาการหยุดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนเยนเฮลส์ เม็มโมเรี ยลต่อ
11

สภาคริ ส ตจักรในประเทศไทย, สํานัก งานพันธกิ จการศึ กษา, รำยงำนพันธกิจกำร
ศึ กษำเสนอต่ อที่ประชุ มสมัชชำสภำคริ สตจั กรในประเทศไทย สมัยสำมัญ, ครั้ งที่ 33 (กรุ งเทพฯ:
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, 2557), 15.
12
สภาคริ ส ตจักรในประเทศไทย, สํานัก งานพันธกิ จการศึ กษา, รำยงำนพันธกิจกำร
ศึ กษำเสนอต่ อที่ประชุ ม กรรมกำรพันธกิจกำรศึ กษำ สมัยสำมัญ ครั้ งที่ 1/2558 (เชี ยงใหม่ : สภา
คริ สตจักรในประเทศไทย, 2558), 10.
13
สภาคริ ส ตจักรในประเทศไทย, สํานักงานพันธกิ จการศึ กษา, รำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรดำเนินงำนสภำคริ สตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่ งสภำคริ สตจักรในประเทศ
ไทย สมัยสำมัญ ครั้งที่ 2/2012 (กรุ งเทพฯ: สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, 2555), 39.
14
สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย, สํานักงานพันธกิ จการศึ ก ษา, รำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรดำเนินงำนสภำคริ สตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่ งสภำคริ สตจักรในประเทศ
ไทย สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 1/2012 (กรุ งเทพฯ: สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, 2555), 10.
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน15 เพื่อความยัง่ ยืนต่อเนื่ องทางการศึกษาของมูลนิ ธิแห่ ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ผูว้ ิจยั จึงสนใจในการศึกษาหาวิธีการ หรื อองค์ประกอบการบริ หาร
จัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนในสังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และเพื่อยืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิ
แห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะได้ขอ้ ค้นพบและองค์ความรู ้ ซึ่ งจะช่วย
ให้ได้แนวทางการพัฒ นาคุ ณภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนสั งกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจักรใน
ประเทศไทย ให้ มี ม าตรฐาน ประสบความสํ า เร็ จ ยัง่ ยื น มุ่ ง สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ สามารถสานต่ อ
เจตนารมณ์ของมิชชันนารี สืบไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ปั ญ หาการวิ จ ัย ผู ้วิ จ ัย จึ ง กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ัย
ดังต่อไปนี้
1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
2. เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศ
ของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อคำถำมในกำรวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดข้อคําถามของการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง
2. ผลการยืน ยัน องค์ ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
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สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย, สํานักงานพันธกิ จการศึ ก ษา, รำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรดำเนินงำนสภำคริ สตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่ งสภำคริ สตจักรในประเทศ
ไทย สมัยสำมัญ ครั้งที่ 1/2014 (กรุ งเทพฯ: สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, 2555), 42.
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สมมติฐำนของกำรวิจัย
เพื่อให้ส อดคล้องกับข้อคําถามของการวิจยั ผูว้ ิจยั จึ งกําหนดสมมติ ฐานของการวิจยั
ดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นพหุองค์ประกอบ
2. องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิ
แห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย มี ค วามเหมาะสมเป็ นไปได้ เป็ นประโยชน์ ครอบคลุ ม
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบของการวิจยั
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ปั จจัยที่ทาํ ให้โรงเรี ยนในสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต้องพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ นั้น เป็ นเพราะสภาพแวดล้อมการแข่ งขันที่ นับ วันจะทวีค วาม
รุ นแรงมากขึ้นในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว สถานศึกษาซึ่ งเป็ นสถาบันหนึ่ งในสังคมที่
ได้รับผลกระทบ หรื อได้รับอิทธิ พ ลของการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าว จึงส่ งผลให้การบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนต้องเปลี่ยนไป การที่โรงเรี ยนจะกําหนดทิศทาง กําหนดแนวปฏิ บตั ิ และความรับผิดชอบ
ต่อสั งคม ชุ มชน และผูป้ กครองที่ ให้ความเกื้ อหนุ น ในขณะเดี ยวกันการดําเนิ นการใด ๆ ภายใน
โรงเรี ยนจะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงต้องมีการ
ปรับการบริ หารงานในยุคปั จจุบนั ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ก็คือ การใช้กลยุทธ์ในการบริ หาร โดย
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีค วามรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการ ผูว้ ิจยั จึงได้สนใจ
ศึกษาองค์ประกอบกลยุทธ์และยืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ย นสั งกัดมู ล นิ ธิ แห่ งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ซึ่ งได้ศึ ก ษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
แนวคิด เกี่ยวกับการบริ หารกลยุทธ์ ซึ่ ง จินตนา บุญบงการ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ ได้กล่าวถึ ง
กระบวนการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และข้อมูลสําคัญ
ของแผนงานภายในองค์ก รที่ใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจ การวางแนวทาง การดําเนินงาน และ
ควบคุ ม การปฏิ บ ัติงานเชิ งกลยุท ธ์ขององค์ก ร เพื่ อที่ จะสร้ างความมัน่ ใจว่า องค์ก รสามารถที่ จะ
ดําเนินการได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีพฒั นาการทาง
ความก้าวหน้าและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ16 และในทัศนะของ ธงชัย สันติวงษ์ เห็น
ว่า การบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์เป็ นกระบวนการพยายามตัดสิ นใจดําเนิ นการและแก้ไขปั ญหาต่าง
16

จินตนา บุ ญ บงการ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์, กำรจั ด กำรเชิ งกลยุ ทธ์ (กรุ งเทพฯ:
ซี เอ็ดยูเคชัน่ จํากัด, 2551), 13-14.
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ๆ ที่เกิ ดขึ้นในการปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้การดําเนิ นงานขององค์การเป็ นไปโดยมีประสิ ทธิ ผลและได้
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตลอดเวลา หรื อกล่าวได้ว่าเป็ น การทําได้เยี่ยมกว่า หรื อเป็ น Effective Process
โดยมีลกั ษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 1) เป็ นการจัดการตลอดทัว่ ทั้งองค์กร 2) มุ่งพัฒนาจุดเด่นต่าง ๆ
ให้ป รากฏผลขึ้ น มาจนกลายเป็ นจุ ดแข็งที่ เหนื อกว่าคู่ แข่ งในทุ ก ทาง และ 3) กํากับ ให้ องค์ก รมี
“สั ม ฤทธิ ค ติ ” หรื อ บรรลุ ผลสําเร็ จตามวัต ถุ ป ระสงค์ไ ด้สู งสุ ด ตลอดในทุ ก สภาพสถานการณ์ 17
ในขณะที่ พสุ เดชะริ นทร์ เสนอว่า การบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์จะต้องเริ่ มต้นจากอะไรคือสาเหตุ
ที่องค์กรนั้นตั้งขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรภาครัฐหรื อเอกชนซึ่ งต้องมีสาเหตุ ของการก่อตั้ง ซึ่ งจะ
พบว่า องค์กรตั้งขึ้ นมาเพื่อเสนอคุ ณ ค่า (Value) แก่ ลูกค้า ดังนั้น “การบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ”
ก็คือวิธีการหรื อแนวทางที่องค์กรจะนําเสนอคุณค่าให้กบั ลูกค้า เพื่อทําให้องค์กรประสบความสําเร็ จ
ตามต้องการ ซึ่ งอาจเป็ นกําไรหรื อวิสัยทัศน์ขององค์กร นอกจากนี้ ยังเสนอว่า ในการพิจารณาการ
บริ หารเชิ งกลยุทธ์ของบริ ษทั เอกชน สามารถเริ่ มต้นจากคําถามง่าย ๆ ต่อไปนี้ 1) ลูกค้าหรื อตลาด
กลุ่ ม ไหนที่ องค์ก รจะเข้าไปแข่งขันด้วย 2) อะไรคือคุ ณ ค่า หรื อความต้องการของลู กค้า และ 3)
องค์กรจะนําเสนอคุ ณค่านั้นลักษณะอย่างไร และจะสร้ างความแตกต่างในสายตาลู กค้าได้อย่างไร
การจะค้นหากลยุทธ์มาใช้ในองค์กรจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์ (Strategic
Analysis) 2) การจัด ทํ า (Strategic Formulation) และ 3) การปฏิ บ ั ติ (Strategic Implementation)
เครื่ องมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์น้ นั จะเริ่ มจากการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunity) และอันตราย (Threat) หรื อที่เรี ยกว่า SWOT Analysis การวิเคราะห์วงจรชีวิต
อุตสาหกรรม หรื อ Industry Life Cycle การวิเคราะห์ปัจจัยแห่ งความสําเร็ จการวิเคราะห์ลูกโซ่ แห่ ง
คุ ณ ค่ า หรื อ Value Chain Analysis การวิ เคราะห์ คุ ณ ค่ า หรื อ ความต้อ งการของลู ก ค้า (Customer
Analysis) การวิเคราะห์ คู่ แข่ ง ขัน (Competitor Analysis)18 ส่ วน พิ บู ล ที ป ะปาล ได้ก ล่ าวถึ ง การ
บริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ไว้ว่า เป็ นการกําหนดแนวทางหรื อวิถีทางในการดําเนิ นงานขององค์กร
เพื่อให้งานบรรลุตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งการกําหนดแนวทางหรื อทิศทางใน
การดํา เนิ น งานนั้ น ผู ้บ ริ ห ารจํา เป็ นต้อ งทํา การวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด จาก
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจัดทําแผนดําเนิ นงานที่ เหมาะสมที่ สุด เพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ19 ในขณะที่ ปั ณรส มาลากุล ณ อยุธยา ได้กล่าวถึงการ
17

ธงชัย สันติวงษ์, กำรบริหำรเชิ งกลยุทธ์ (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2550), 19-20.
18
พสุ เดชะริ น ทร์ , Balance Scorecard รู้ สึ ก ในกำรปฏิ บั ติ (กรุ งเทพฯ: จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551), 9-10.
19
พิบูล ทีปะปาล, กำรจัดกำรเชิ งกลยุทธ์ (กรุ งเทพฯ: อมรการพิมพ์, 2551), 10.
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บริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ ว่า เป็ นวิธีการบริ หารที่ มุ่งเน้นการกําหนดทิ ศ ทาง ภารกิ จ และกลยุท ธ์
การดําเนิ นงานขององค์กรให้ชดั เจน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สถานการณ์ภายในองค์กร เป็ นการดําเนิ นการพัฒนาปรับปรุ งส่ วนต่าง ๆ ขององค์กรให้สามารถนํา
กลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้ไปสู่ การปฏิ บตั ิให้เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรมและการติดตามกํากับ ควบคุ มและการ
ประเมินผลการดําเนิ นการตามกลยุทธ์ 20 สําหรับ อุทุมพร พัชรารัตน์ ได้สรุ ปกระบวนการบริ หาร
จัดการเชิ งกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน
คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรี ยน (Environment Analysis) 2) การกําหนด
ทิ ศทางของโรงเรี ยน (Set Organization Direction) 3) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
4) การนํากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิเป็ นการปฏิ บตั ิงานตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) และ 5) การ
ควบคุมเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Assessment and Control)21 นอกจากนี้ นกั วิชากรชาวต่างประเทศได้
กล่าวถึงการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ในหลากหลายความคิดเห็น เช่น ไมเคิล อี พอร์ เตอร์ (Micheal
E .Porter) ได้เสนอไว้ในบทความเรื่ อง สร้างความได้เปรี ยบของวันพรุ่ งนี้ (Competitive Advance)
ว่าองค์ก รที่ ก้าวเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 ต้องมี ยุท ธศาสตร์ ที่ ชัดเจน มี วิสั ย ทัศ น์ ที่ ชัด เกี่ ยวกับ การวาง
ตําแหน่ งที่ แตกต่างและมี เอกลักษณ์ (Distinctly Different and Unique) และต้องเสนอผลิ ตภัณฑ์ที่
แตกต่างจากคู่แข่งขัน องค์กรต้องแสวงหาวิธีการสร้างความเจริ ญเติบโตและสร้างความได้เปรี ยบ
เชิ ง การแข่ งขัน นอกจากนี้ ความพยายามขจัดความเสี ย เปรี ยบเท่ านั้น องค์ก รต่ าง ๆ พยายามนํา
ความคิ ดล่ าสุ ดทางการจัดการมาใช้ท้ งั TQM (Total Quality Management) การแข่งขันบนพื้นฐาน
ของเวลา (Time-based Competition) และ Benchmarking ฯลฯ เพื่อนํามาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพด้าน
การปฏิ บตั ิการ และได้สรุ ปให้เห็ นว่า องค์กรจะต้องทําอะไรเพื่อไปสู่ การวางกลยุทธ์ประการหนึ่ ง
องค์ก รต้องวางเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ องค์ก รที่ ป ระสบความสําเร็ จต้องเป็ นองค์ก รที่ เรี ยนรู ้ เร็ ว
สามารถผสมผสานการเรี ยนรู ้และการพัฒนาไปสู่ การรู ้แจ้งเห็นจริ ง ประการที่สอง องค์กรต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมขององค์ก รไม่ ให้ ค นในองค์ก รต่ อต้านการเปลี่ ย นแปลง แต่ ให้ เตรี ย มตัวรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง ประการสุ ดท้าย องค์กรต้องเชื่อมโยงความคิดเชิงกลยุทธ์ท้ งั หมด มีวนิ ยั เพื่อ
การตัดสิ นใจได้ถูกทาง22 ในขณะที่ ซี เค พาฮาลัด (C.K. Prahalad) เขียนไว้ในกลยุทธ์เพื่อการเติบโต
20

ปั ณรส มาลากุ ล ณ อยุ ธ ยา, กำรจั ด กำรเชิ ง กลยุ ท ธ์ (กรุ งเทพฯ: จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2551), 1.
21
อุทุมพร พัชรารัตน์, กำรจัดกำรเชิ งกลยุทธ์ และนโยบำยธุรกิจ (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), 7-20.
22
Micheal, E. Porter, Competitive Strategy (New York: The Free Press, 2010), 32.
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ว่า องค์กรจะจินตนาการต่ออนาคตอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่จะต้องสร้างเป็ นพิมพ์เขียวสําหรับการ
ส่ งธุ ร กิ จ เพื่ อ อนาคตและต้ อ งมี ค วามสามารถในการบริ หารจัด การด้ ว ย และเรี ยกสิ่ งนี้ ว่ า
“สถาปั ตยกรรมเชิงกลยุทธ์” เป็ นการเชื่ อมระหว่างปั จจุบนั กับอนาคต เพื่อบอกว่าอะไรที่องค์กรต้อง
ทํา เดี๋ ย วนี้ ความสามารถใดที่ อ งค์ก รควรสร้ าง เพื่ อ สร้ า งชัย ชนะและการมี ป ณิ ธ านเชิ ง กลยุท ธ์
(Strategic Intent) เพื่ อ ให้ มี แ รงบัน ดาลใจ พร้ อ มในการที่ จะขับ เคลื่ อ นไปข้างหน้า 23 ในขณะที่
ทอมสัน และสตริ ค แลนด์ (Thompson and Strickland) ได้ก ล่ าวว่า การบริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์
เป็ นกระบวนการดําเนิ นการ 5 ขั้นตอน เกี่ยวกับการจัดทํากลยุทธ์ (Strategy Making) การปฏิบตั ิตาม
กลยุท ธ์ ที่ สัม พัน ธ์ ซ่ ึ งกันและกัน ได้แก่ 1) การกําหนดวิสั ยทัศ น์ เชิ งกลยุทธ์ (Forming a Strategy
Vision) 2) การกํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค์ (Setting of Objective) 3) การจัด ทํา กลยุ ท ธ์ (Crafting a
Strategy) 4) การนํากลยุทธ์ที่เลือกไว้ไปปฏิบตั ิ (Implementing and Executing the Chosen Strategy)
และ 5) การประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานและการปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขเพื่ อ เริ่ ม ต้ น ใหม่ (Evaluating
Performance and Initiating Corrective Adjustment)24 นอกจากนี้ วิลลีน และฮักเกอร์ (Wheelen and
Hunger) ได้กล่าวว่า การบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นชุดของการตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิการต่าง ๆ
ทางด้า นการบริ ห าร ซึ่ งจะเป็ นตัว กํา หนดการดํา เนิ น งานระยะยาวขององค์ ก ร ประกอบด้ว ย
การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดทํา
กลยุ ท ธ์ (Strategic Formulation) การป ฏิ บ ั ติ ต รมกลยุ ท ธ์ (Strategy Implementation) และการ
ประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การศึกษาการบริ หาร
จัดการเชิ งกลยุทธ์ เป็ นการศึกษาที่มุ่งเน้นการตรวจสอบและประเมินโอกาส (Opportunities) และ
อุ ปสรรคหรื อข้อจํากัด (Threats) โดยคํานึ งถึ งจุดแข็ง (Strengths) และจุ ดอ่อน (Weaknesses) ของ
องค์กรเป็ นหลักสําคัญ25 ในขณะที่ เพิร์ช และรอบบินสัน (Pearce and Robinson) ได้กล่าวว่า การ
บริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ เป็ นชุ ดของการตัดสิ น ใจและการปฏิ บ ัติ ก ารต่ า งๆ ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อการ
วางแผนและปฏิ บตั ิตามแผน ซึ่ งออกแบบขึ้ นเพื่อช่ วยให้วตั ถุ ประสงค์ขององค์กรบรรลุ ผลสําเร็ จ

23

C.K. Prahalad, The Balanced Scorecard: Translating Strategy to Action (Boston:
Harvard Business School Press, 2009), 96.
24
Thompson and Strickland, Strategic, Management: Concepts and Cases, 8th ed.
(New York: Business, 2013), 3-4.
25
Wheelen and Hunger, Strategic Management and Business Policy, 8th ed.
(Newjersey: Prentice-Hall, 2012), 3.
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(Strategic Management is Defined as the Set of Decisions and Actions that Result in the
Formulation and Implementation of Plans Designed to Achieve a Company Objectives)26
สํ า หรั บ การบริ หารจัด การสู่ ความเป็ นเลิ ศ มี นั ก วิ ช าการได้ ใ ห้ แ นวคิ ด ไว้อ ย่ า ง
หลากหลาย ดังแนวคิดของ เวบสเตอร์ (Webster) ได้ให้ความหมายของคําว่าความเป็ นเลิศไว้ 3 แนว
คือ แนวที่หนึ่ง หมายถึงความเป็ นเลิศในด้านคุณภาพเช่นมีคุณภาพดีมีระดับของความเด่นชัด แนวที่
สอง หมายถึ งคุ ณภาพที่เป็ นเลิ ศหรื อมีคุณค่าและแนวที่สามหมายถึ งความเด่นชัดหรื อคุ ณภาพที่ มี
คุ ณ ค่ า การแสดงถึ ง ระดับ คุ ณ ภาพที่ สู งหรื อ สู งที่ สุ ด 27 ส่ วน บอสเกอร์ , ครี เมอร์ และสตริ ง ฟิ ลด์
(Bosker, Creemer and Stringfield) ซึ่ งกล่ าวว่ าระบบการศึ ก ษาที่ ดี เลิ ศไม่ ได้เป็ นเพี ยงมาตรฐานของ
ระดับความสําเร็ จโดยเฉลี่ ยหรื อผลลัพ ธ์ของระดับ คะแนนที่ สูงของนักเรี ยนแต่ ยงั รวมถึ งการทําให้
ช่องว่างระหว่างนักเรี ยนที่มีสิทธิ พิเศษกับนักเรี ยนที่ไม่มีสิทธิ พิเศษหมดไปวัตถุประสงค์ของความเป็ น
เลิ ศในการศึ กษาคือการเพิ่ มขึ้นของประสิ ทธิ ภาพของระบบการศึ กษา28 ในแนวคิ ดของ พันธ์ ศกั ดิ์
พลสารัมย์ ได้กล่าวถึงการเปลี่ ยนกระบวนทัศน์สู่ความเป็ นเลิ ศว่าต้องเปลี่ยนจากกรอบแนวคิดเดิม
ไปสู่ กรอบแนวคิดใหม่โดยต้องเริ่ มที่ผูบ้ ริ หารเพื่อก่อให้เกิ ดการบริ หารที่มุ่งเน้นคุ ณภาพ โดยให้มี
การปรับปรุ งคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ยกระดับความสามารถในการ
แข่ ง ขัน ขององค์ก รให้ ด ํา รงอยู่ไ ด้ต ามสภาพแวดล้อ มหรื อ ปั จจัย ที่ เปลี่ ย นแปลงอย่า งต่ อ เนื่ อ ง29
นอกจากนี้ ทางมหาวิท ยาลัยพริ้ นสตัน (Princeton University) ได้ให้ความหมายของความเป็ นเลิ ศ
ไว้ว่า ความเป็ นเลิศหมายถึงคุณภาพที่สูงมากด้วยกระบวนการที่ดีเยี่ยมหรื อบางสิ่ งบางคนที่ดีเยี่ยม
นอกจากนี้ สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่ งชาติอเมริ กา (National Institute of Standards and
Technology: NIST) (Baldrige National Quality Program) กล่ าวว่าสถานศึ ก ษาที่ เป็ นเลิ ศ ด้านการ
ศึกษาหมายถึ งสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการผสมผสานในการดําเนิ นงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ ง
มอบคุณค่าที่ได้รับการปรับปรุ งอยูเ่ สมอแก่นกั เรี ยนปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและความสามารถของทั้ง
26

Pearch and Robinso, Strategic Management in Action (New Jersey: PrenticeHall, Inc., 2010), 13.
27
Webster, Webster’s Twentieth Century Dictionary of The English Language in
Abridged. 2nd ed. (New York: Merriam-Webster, 2008), 636.
28
Bosker, Roel J., Creemers, Bert P.M., and Stringfield Sam, Enhancing Educational
Excellence, Equity and Efficiency (Netherland: Kluwer Academic, 2012), 1-2.
29
พันธ์ ศกั ดิ์ พลสารัมย์, TQM กับกำรพัฒนำคุ ณภำพโดยรวมของสถำบันอุดมศึ กษำ
ไทย (ครั้งที่ 1) (กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ , 2553), 27.
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สถานศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ร่ว มกัน ระหว่า งสถานศึ ก ษาและบุ ค คล 30 และสถาบัน เพิ่ ม ผลผลิ ต
แห่ งชาติกล่าวว่าองค์การที่เป็ นเลิ ศตามความหมายของรางวัลคุ ณภาพแห่ งชาติ MBNQA หมายถึ ง
องค์การที่มีผลการดําเนิ นงานที่เป็ นเลิศ (Performance Excellence) ซึ่ งหมายถึงแนวทางการจัดการ
อย่างบูรณาการซึ่ งทําให้เกิดการเพิ่มคุณค่าให้กบั ลูกค้าอย่างต่อเนื่องซึ่ งนําไปสู่ ความสําเร็ จทางธุ รกิจ
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลและความสามารถขององค์การและการเรี ยนรู ้ขององค์การและของแต่ละ
บุคคลรวมถึงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ (EdPEx) ซึ่ งเป็ นเกณฑ์การประเมิน
องค์ก รเอค้น หาว่า องค์ก รเข้าใจบริ บ ทของตนเองหรื อ ไม่ ปั จจัย ภายใน ปั จจัย สภาวะแวดล้อ ม
การแข่งขันภายนอก การสร้าง การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ความเป็ นระบบ ความมีประสิ ทธิ ผล
ผลการดําเนิ นการขององค์กรที่ แข่งขันได้ เป็ นต้นแบบเที ยบเคียงได้ หลักการของความเป็ นเลิศมี
ส่ วนประกอบ 3 ด้าน คือ 1) กลยุทธ์การประเมินที่ผา่ นการกลัน่ กรอง และมีการนําไปปฏิบตั ิมาแล้ว
เป็ นอย่างดี 2) มีการปรับปรุ งตัววัด และดัชนีวดั ผลลัพธ์การดําเนินการ โดยเฉพาะผลการเรี ยนรู ้ข อง
ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่ องทุกปี และ 3) แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเป็ นผูน้ าํ ในด้านผลการดําเนินการและ
การปรั บ ปรุ งผลการดําเนิ น การ โดยเปรี ย บเที ย บกับ สถาบัน ซึ่ งเที ย บเคี ย งกัน ได้ และกับ เกณฑ์
เปรี ยบเทียบที่เหมาะสม31
ในส่ วนของนโยบายและยุท ธศาสตร์ ส ภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย คริ ส ตศัก ราช
2015-2018 (Policy and Strategy The Church of Christ in Thailand, 2015-2018)ได้กาํ หนดนโยบาย
และยุท ธศาสตร์ ท างการบริ ห ารจัดการที่ เกี่ ยวข้อ งกับ สถาบัน การศึ ก ษาไว้ใ นนโยบายที่ 3 การ
บริ ห ารจัด การโดยมี ย ุท ธศาสตร์ ที ่ 8 ปฏิรู ป โครงสร้ างการบริ ห ารและแก้ไขปรั บ ปรุ งธรรมนู ญ
ระเบี ยบ และหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ โดยมีป ระเด็น ยุท ธศาสตร์ ใ นการเร่ ง ศึก ษาและปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
โครงสร้างธรรมนู ญ ระเบีย บ และหลัก เกณฑ์ต่าง ๆ ให้ส อดคล้องกับ การบริ ห ารงานของสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยในปั จจุบนั พัฒนาหน่วยงานและสถาบันที่มีรายได้ ให้มีความเข้มแข็ง
ทางการเงิน และพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการดําเนิ นพันธกิจของสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย และให้ก ารดํา เนิ น พัน ธกิจ ของสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยเป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล รวมทั้งเป็ นเอกภาพ โดยมีเป้ าหมายให้ก ารบริ หารงานของสภา
30

Baldrige National Quality, Program, Malcolm Baldrige National Quality:
Education Criteria for Performance Excellence (Gaithersburg: National Institute of Standard
and Technology, 2011), 2.
31
รัชต์วรรณ กาญจน์ปัญญาคม, กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึ กษำสู่ ควำมเป็ นเลิศ(EdPEx)
(กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2556), 15.
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คริ สตจักรในประเทศไทย มีความคล่องตัวและเหมาะสมกับการดําเนิ นงานแต่ละพันธกิจของสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ให้เกิดความเข้มแข็งทางการเงินของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และ
ความมีป ระสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งความเป็ นเอกภาพในการดําเนิ นพันธกิจของสภา
คริ ส ตจัก รในประเทศไทย ยุท ธศาสตร์ ที ่ 9 ปรับ ปรุ งระบบสารสนเทศของสภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทยทั้งระบบโดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ในการเร่ งพัฒนาปรับปรุ งระบบสารสนเทศของ
สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยทั้ง ระบบให้ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถูก ต้อ งแม่น ยํา และเป็ นปั จ จุบ นั
สามารถใช้ป ระโยชน์ใ นการบริ ห ารจัด การได้ดี โดยมีเป้ า หมายให้ม ีร ะบบสารสนเทศที ่มี
ประสิ ทธิ ภาพและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยสามารถใช้ขอ้ มูลในการ
ตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสม ยุทธศาสตร์ ที่ 10 เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบันและหน่วยงาน
มีป ระเด็นยุท ธศาสตร์ ในการเร่ งปรับ ปรุ งพัฒนาและเสริ มสร้างหน่วยงานและสถาบันที่มีความ
อ่อนแอให้มีความเข้มแข็ง และเสริ มสร้างสนับสนุ นสถาบันและหน่วยงานที่เข้มแข็งให้พฒั นามาก
ยิ่งขึ้ นโดยมีเป้ าหมายให้สถาบัน หน่วยงาน ที่มีความอ่อนแอมีรายรับสู งกว่ารายจ่าย และเพื่อให้
หน่วยงานและสถาบันที่มีความเข้มแข็ง ขยายสาขาหรื อก่อตั้งสถาบัน หน่วยงานใหม่ ยุทธศาสตร์
ที่ 11 พัฒนาทรัพย์สินของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการทําพันธกิจ โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ ในการคัดเลือกประเภทของทรัพย์สินในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา ปรับปรุ งการ
บริ หารกองทุ นต่าง ๆ ให้มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น โดยมี เป้ าหมายให้ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการ
บริ หารทรัพย์สินและในการบริ หารกองทุน และยุทธศาสตร์ ที่ 12 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประเด็น
ยุท ธศาสตร์ คือ การเร่ ง พัฒ นาภาวะผูน้ ํา สถาบัน หน่วยงานของสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย
มีเป้ าหมายให้ผบู ้ ริ หารสถาบัน หน่วยงานมีศกั ยภาพในการบริ หารจัดการอย่างเหมาะสม
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปแนวคิด หลักการการบริ หารจัดการเชิ ง
กลยุท ธ์ การบริ ห ารจัดการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ และนโยบายและยุทธศาสตร์ ของสภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย คริ สตศักราช 2015-2018 นํามาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework)
เพื่อเป็ นแนวทางการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ตามภาพที่ 1 ดังนี้
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กำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
- จินตนา บุญบงการ และ
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์
- ธงชัย สันติวงษ์
- ปั ณรส มาลากุล
- พสุ เดชะริ นทร์
- พิบูล ทีปะปาน
- สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์
- อุทุมพร พัชรารัตน์
- อนิวชั แก้วจํานง
- อธิปัตย์ คลี่สุนทร
- C.K. Prahalad
- Micheal E. Porter
- Pearce and Robinson
- Thompson and Strickland
- Wheelen and Hunger
ข้ อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประมวลองค์ ควำมรู้
จำกผลงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

การบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ

- จิตติ รัศมีธรรมโชติ

องค์ ประกอบกำรบริหำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ์ สู่ ควำมเป็ นเลิศของ
โรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ งสภำ
คริสตจักรในประเทศไทย

- จรู ญ วัฒนา
- พันธ์ศกั ดิ์ พลสารัมย์
- รัชต์วรรณ กาญจน์ปัญญาคม
- สงบ ประเสริ ฐพันธุ์
- สมศักดิ์ สิ นธุระเวชญ์
- สมยศ นาวีการ
- Baldrige National Quality
Program
- Bosker, Creemer and
Stringfield
- Certo, S.C., and Peter, J.P
- Stephen, Mathews
- Webster
นโยบำยและยุทธศำสตร์
สภำคริสตจักรในประเทศไทย
คริ ส ตศั กรำช 2015-2018
ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ที่มา: จินตนา บุญบงการ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์, กำรจัดกำรเชิ งกลยุทธ์ (กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่
จํากัด, 2551), 13-14.
: จิตติ รัศมีธรรมโชติ, กำรวำงแผนกลยุทธ์ แบบง่ ำย ๆ ทีป
่ ฏิบัติได้ จริง (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ , 2551), 5-7.
: จรู ญ วัฒนา, ร่ วมกันสรรค์ สร้ ำงคุณภำพโรงเรียนสู่ ควำมเป็ นเลิศ (กรุ งเทพฯ: สุ วรี ิ ยสาส์น,
2553), 29-31.
: ธงชัย สันติวงษ์, กำรบริหำรเชิ งกลยุทธ์ (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2550), 12.
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: พสุ เดชะริ นทร์ , Balance Scorecard รู้ ลกึ ในกำรปฏิบัติ (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551), 9-10.
: พิบูล ทีปะปาล, กำรจัดกำรเชิ งกลยุทธ์ (กรุ งเทพฯ: อมรการพิมพ์, 2551), 10.
: ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, กำรจัดกำรเชิ งกลยุทธ์ (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551), 1.
: อนิ วชั แก้วจํานง, กำรบริ หำรจั ดกำรเชิ งกลยุทธ์ และนโยบำยธุ รกิจ (กรุ งเทพฯ: จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), 79-82.
: อธิ ปั ตย์ คลี่ สุ นทร, ยุทธศำสตร์ กำรบริ หำรในยุ คโลกำภิ วัฒ น์ , เข้าถึ งเมื่ อ 5 มิ ถุ นายน 2554,
เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/main2/article/article_atipat/cyber_manage.htm.
: อุทุมพร พัชรารัตน์, กำรจัดกำรเชิ งกลยุทธ์ และนโยบำยธุรกิจ (กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), 7-20.
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจยั ดังนี้
การบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง กระบวนการทางการ
บริ หารงานที่มุ่งเน้นการวางแผน การกําหนดการดําเนิ นการขององค์กร โดยคํานึ งถึ งปั จจัยต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจัดทําเป็ นแผนการดําเนิ นงานที่ เหมาะสม กําหนดการติดตาม
ควบคุ ม และประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ว างไว้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ความเป็ นเลิศ (Excellence) หมายถึง การบริ หารจัดการองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
คุ ณ ภาพสู ง สุ ด ในด้า นภาวะผูน้ ํา ในองค์ก รการวางแผนกลยุท ธ์ ก ารให้ ค วามสํ า คัญ กับ นัก เรี ย น
สารสนเทศการให้ความสําคัญกับบุคลากรและหน่ วยงานย่อยการบริ หารกระบวนการและผลการ
ดําเนินงาน
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย หมายถึง โรงเรี ยน จํานวน 27
โรงเรี ยน ที่อยูภ่ ายใต้การกํากับ ดู แล ของสํานักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ในเขตจัง หวัดเชี ย งใหม่ จังหวัด เชี ย งราย จังหวัด แพร่ จังหวัด น่ าน จังหวัด ลําปาง
จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดนครศรี ธรรมราชศึกษา จังหวัดตรัง จังหวัดสุ รษฎรธานี จังหวัดนครปฐม
จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
จากสภาพปั จจุบ ัน และการที่ ผูว้ ิจยั ได้แสดงให้เห็ น ถึ งปั ญ หา วัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจยั
ตลอดจนกรอบแนวคิดการวิจยั ที่ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 ในบทนี้
จึงเป็ นการเรี ยบเรี ยงวรรณกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทั้งใน
และต่างประเทศของนักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ หารจัดการเชิ ง
กลยุทธ์ การบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศในแง่มุมต่าง ๆ ตามหัวข้อของการวิจยั คือ “องค์ประกอบ
การบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แห่ ง สภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย” สรุ ปประเด็นและสาระสําคัญเพื่อนําสู่ กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย
1. องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์
2. การบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ
3. นโยบาย และยุทธศาสตร์สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ปี 2015-2018
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะนําเสนอรายละเอียดตามลําดับ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงความหมายของการบริ หาร
จัดการสู่ ความเป็ นเลิ ศด้านการศึกษา ซึ่ งมีนกั วิชาการ และนักการศึกษา ได้ให้ความหมายไว้อย่าง
หลากหลาย เช่ น เวบสเตอร์ (Webster) ได้ใ ห้ ค วามหมายของคําว่า ความเป็ นเลิ ศ ไว้ 3 แนว คื อ
แนวแรก หมายถึ งความเป็ นเลิศในด้านคุณภาพเช่ นมีคุณภาพดี มีระดับของความเด่นชัด แนวที่สอง
หมายถึงคุ ณภาพที่เป็ นเลิศหรื อมีคุณค่าและแนวที่สามหมายถึ งความเด่นชัดหรื อคุ ณภาพที่มีคุณค่า
การแสดงถึงระดับคุณภาพที่สูงหรื อสู งที่สุด32 บอสเกอร์ , ครี เมอร์ และสตริ งฟิ ลด์ (Bosker, Creemer
and Stringfield) ซึ่ งกล่าวว่าระบบการศึกษาที่ดีเลิ ศไม่ได้เป็ นเพียงมาตรฐานของระดับความสําเร็ จ
โดยเฉลี่ ยหรื อผลลัพธ์ของระดับคะแนนที่ สูงของนักเรี ยนแต่ยงั รวมถึ งการทําให้ช่องว่างระหว่าง
นัก เรี ย นที่ มี สิ ท ธิ พิ เศษกับ นัก เรี ย นที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ พิ เศษหมดไปวัตถุ ป ระสงค์ข องความเป็ นเลิ ศ ใน
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Webster, Webster’s Twentieth Century Dictionary of The English Language in
Abridged. 2nd ed. (New York: Merriam-Webster, 2012), 636.
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การศึกษาคือการเพิ่มขึ้นของประสิ ทธิ ภาพของระบบการศึกษา33 สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี
แห่ งชาติอเมริ กา (National Institute of Standards and Technology: NIST) (Baldrige National Quality
Program) กล่ า วว่า สถานศึ ก ษาที่ เป็ นเลิ ศ ด้า นการศึ ก ษาหมายถึ ง สถานศึ ก ษาที่ ใ ช้ก ระบวนการ
ผสมผสานในการดําเนิ นงานโดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อส่ งมอบคุ ณค่าที่ ได้รับการปรับปรุ งอยู่เสมอแก่
นักเรี ยนปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและความสามารถของทั้งสถานศึกษาและการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาและบุคคล34 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติกล่าวว่าองค์การที่เป็ นเลิศตามความหมายของ
รางวัล คุ ณภาพแห่ งชาติ MBNQA หมายถึ งองค์การที่ มีผลการดําเนิ นงานที่ เป็ นเลิ ศ (Performance
Excellence) ซึ่ งหมายถึ งแนวทางการจัดการอย่างบูรณาการซึ่ งทําให้เกิ ดการเพิ่มคุ ณค่าให้กบั ลู กค้า
อย่างต่ อเนื่ องซึ่ งนําไปสู่ ค วามสําเร็ จทางธุ รกิ จการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ผ ลและความสามารถของ
องค์ ก ารและการเรี ย นรู ้ ข ององค์ก ารและของแต่ ล ะบุ ค คล นอกจากนี้ ยัง มี นั ก การศึ ก ษา และ
นักวิชาการ ได้ให้แนวคิ ดเกี่ ยวกับ กระบวนทัศน์การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิ ศไว้ ดังเช่ น พันธ์ ศกั ดิ์
พลสารัมย์ได้กล่าวถึงการเปลี่ ยนกระบวนทัศน์สู่ความเป็ นเลิ ศว่าต้องเปลี่ยนจากกรอบแนวคิดเดิ ม
ไปสู่ กรอบแนวคิ ดใหม่โดยต้องเริ่ มที่ ผูบ้ ริ หารเพื่อก่อให้เกิ ดการบริ หารที่มุ่งเน้นคุ ณภาพโดยให้มี
การปรับปรุ งคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กรและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ยกระดับความสามารถในการ
แข่ ง ขัน ขององค์ก รให้ ด ํา รงอยู่ไ ด้ต ามสภาพแวดล้อ มหรื อ ปั จจัย ที่ เปลี่ ย นแปลงอย่า งต่ อ เนื่ อ ง35
นอกจากนี้ วิ รั ช วิ รั ช นิ ภ าวรรณ ได้ ก ล่ า วถึ ง ความหมายในด้ า นการบริ ห ารในฐานะที่ เป็ น
กระบวนการเกิ ดจากหลายแนวคิ ด 36เช่ น โพสคอร์ บ (POSDCoRB) เกิ ดจากแนวคิดของกูลิค และ
เออร์ วิ ค (Gulick and Urwick) ได้ เสนอบทความเรื่ อง “ Notes on the Theory of Organization”
กล่าวถึงหน้าที่หรื องานที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งต้องกระทํา ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัด
อ งค์ ก ร (Organization) ก ารบ ริ ห ารงาน บุ ค ค ล (Staffing) ก ารอํ า น วย ก าร (Directing) ก าร
33

Bosker, Roel J., Creemers, Bert P.M., and Stringfield, Sam. Enhancing Educational
Excellence, Equity and Efficiency (Netherland: Kluwer Academic, 2012), 1-2.
34
Baldrige National Quality Program, Malcolm Baldrige National Quality: Education
Criteria for Performance Excellence (Gaitherburrg: National Institute of Standard and
Technology, 2011), 2.
35
พันธ์ศกั ดิ์ พลสารัมย์, TQM กับกำรพัฒนำคุณภำพโดยรวมของสถำบันอุดมศึกษำไทย
(ครั้งที่ 1) (กรุ งเทพฯ: ซี เอ็ดยูเคชัน่ , 2553), 27.
36
วิรัช วิรัชนิ ภาวรรณ, กำรบริ หำรเมื องหลวงและกำรบริ หำรท้ องถิ่น : สหรั ฐอเมริ กำ
อังกฤษ ฝรั่งเศสญีป่ ุ่ น และไทย (กรุ งเทพฯ: โฟร์เพซ, 2555), 39.
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ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting)37 ขณะที่
กระบวนการบริ ห ารตามแนวคิ ด ของ คู น ซ์ และ ไวห์ ริช ( Koonts and Weihrich) เสนอว่า การ
บริ หาร ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
บริ หารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) และการควบคุมงาน (Controlling) 38 ส่ วน
สมพงศ์ เกษมสิ น ได้ใ ห้ ท ัศ นะไว้ว่าการบริ ห ารนิ ย มใช้ก ับ การบริ ห ารราชการหรื อการจัด การ
เกี่ ยวกับ นโยบายซึ่ งมี ศ พั ท์บ ญ
ั ญัติว่ารั ฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration) และคําว่าการ
จัดการ(Management) นิ ยมใช้กบั การบริ หารธุ รกิจเอกชนหรื อการดําเนิ นการตามนโยบายที่กาํ หนด
ไว้สมพงศ์เกษมสิ นยังให้ทศั นะไว้ว่าการบริ หารมี ลกั ษณะเด่นเป็ นสากลอยู่หลายประการดังนี้ 1)
การบริ หารย่อมมีวตั ถุประสงค์ 2) การบริ หารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็ นองค์ประกอบ 3) การบริ หารต้อง
ใช้ท รัพ ยากรการบริ ห ารเป็ นองค์ป ระกอบพื้ น ฐาน 4) การบริ ห ารมี ล ัก ษณะการดําเนิ น การเป็ น
กระบวนการ 5) การบริ หารเป็ นการดําเนิ นการร่ วมกันของกลุ่ มบุ คคล 6) การบริ หารอาศัยความ
ร่ วมมือร่ วมใจของบุคคลกล่าวคือความร่ วมใจ (Collective Mind) จะก่อให้เกิดความร่ วมมือของกลุ่ม
(Group Cooperation) อัน จะนําไปสู่ พ ลัง ของกลุ่ ม (Group Effort) ที่ จ ะทําให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์
7) การบริ หารมีลกั ษณะการร่ วมมือกันดําเนิ นการอย่างมี เหตุผล และ 8) การบริ หารมีลกั ษณะเป็ น
การตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานกับวัตถุประสงค์9)การบริ หารไม่มีตวั ตน (Intangible) แต่มีอิทธิ พล
ต่อความเป็ นอยูข่ องมนุษย์39
เมื่อได้ทราบถึงความหมายของการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิ ศด้านการศึกษามาพอ
สังเขปแล้ว ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอประเด็นและสาระสําคัญเพื่อนําสู่ กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ดังนี้
องค์ ประกอบกำรบริหำรจัดกำรเชิ งกลยุทธ์
นัก การศึ ก ษา นัก วิช าการ และนัก วิจยั ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ ได้ก ล่ าวถึ ง
องค์ประกอบของการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ไว้ดงั นี้
จิ ต ติ รั ศ มี ธ รรมโชติ ได้ก ล่ าวถึ ง องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ ไว้ว่า
องค์ประกอบหลักของการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ มี ดงั นี้ 1) พันธกิ จ (Mission) เป็ นสิ่ งที่ สื่อถึ ง
Luther Gulick and L. Urwick, Papers on the Science of Administration (New
Jersey: Clifton, 1973), 13.
38
H. Koontz and H. Weihrich, Essentials of Management, 5th ed. (New York:
McGrae-Hill,1990), 22-24.
39
สมพงศ์ เกษมสิ น, กำรบริหำรเพื่อควำมเป็ นเลิศ (กรุ งเทพฯ: บรรณกิจ, 2553), 5-6.
37
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ภารกิจหลักขององค์กร ซึ่ งจะสะท้อนถึงปรัชญาที่จะกําหนดการดํารงอยูข่ ององค์กร 2) จุดมุ่งหมาย
(Goal) คือ ผลลัพ ธ์ป ลายทาง (Outcomes) ที่ องค์กรต้องการให้เกิ ดขึ้ นในอนาคต โดยไม่ ตอ้ งระบุ
ช่ วงเวลาที่ แน่ นอนลงไป 3) วัตถุ ประสงค์ (Objective) เป็ นผลผลิ ต (Output) ที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ น
เมื่ อได้กระทําสิ่ งต่าง ๆ ตามที่ ได้กาํ หนดพันธกิ จไว้ วัตถุ ประสงค์จึงต้องกําหนดให้ชดั เจน วัดได้
และปฏิบตั ิได้ เป็ นรู ปธรรมกว่าจุดมุ่งหมาย (Goal) และต้องเกิดขึ้นก่อนผลลัพธ์ 4) นโยบาย (Policy)
คื อ ข้อ ความหรื อ สิ่ ง ที่ อ งค์ ก รระบุ ไ ว้ว่า จะปฏิ บ ัติ ห รื อ กระทํา เพื่ อ ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ และ
จุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้ 5) กลวิธี/มาตรการ (Strategy) แนวทางย่อยที่องค์กรยึดเป็ นกรอบสําหรับ
คัด เลื อกแผนงาน/งาน/โครงการต่ าง ๆ ที่ จะดําเนิ น ให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ ซึ่ งกลวิธี ต่ างจะต้อ ง
สอดคล้องกับ นโยบายข้อนั้น ๆ และ 6) แผนงาน (Program) เป็ นการจัดรวมกลุ่ ม ของงาน หรื อ
โครงการ จะประกอบด้วย กิ จกรรม (Activities) ที่ดาํ เนิ นการภายใต้กรอบของงานหรื อโครงการ
หนึ่ง ๆ ซึ่ งจะมีเงื่อนไขระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดในการทํากิจกรรมต่าง ๆ40 สุ วรรณี ติวะตันสกุล
ได้กล่าวถึง องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ได้แก่ 1) ความมุ่งหมาย คือ ผลลัพธ์ที่องค์กร
ต้องการให้เกิดขึ้นในระยะยาว (ภายใน 3-5 ปี ข้างหน้า) กลาง (ภายใน 1-3 ปี ) และสั้น (ภายใน 1 ปี )
โดยแบ่งออกเป็ นลําดับชั้น (Hierarchy) คือ มีวิสัยทัศน์ เป็ นความมุงหมายในระดับสู ง รองลงมาคือ
พันธกิจหรื อภารกิ จ ถัดมาคือเป้ าหมายเชิ งกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์ เป็ นความมุ่งหมาย
ลําดับสุ ดท้าย ความมุ่งหมายเหล่ านี้ มี ขอบเจตและความชัดเจนไม่เท่ ากัน วิสัยทัศน์ เป็ นความมุ่ ง
หมายในลําดับสู งสุ ด มีขอบเขตที่ค่อนข้างกว้าง ในขณะที่ความมุ่งหมายในลําดับถัดมาจะมีขอบเขต
ที่ แคบลง และ 2) วิธี ก าร คื อ กลยุท ธ์ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แ ก่ กลยุท ธ์ ระดับ องค์ก รได้แ ก่
กิจกรรมเพื่อขยายธุ รกิ จ กลยุทธ์ระดับธุ รกิ จ ได้แก่ กิ จกรรมการร่ วมมือกับองค์กรอื่น และกลยุทธ์
ระดับหน้าที่ ได้แก่ กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่ งมุ่งที่จะตอบสนองกลยุทธ์ระดับ
องค์กร41
อนิ วชั แก้วจํานง ได้กล่าวถึง การบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ย่อยพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1) การกําหนดทิศทาง (Direction Setting) 2) การประเมินองค์การและ
สภาพแวดล้อ ม (Environment Scanning) 3) การกํา หนดกลยุ ท ธ์ (Strategy Formulation) 4) การ
ดําเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation) และ 5) การประเมินผลและการควบคุม ( Evaluation and
40

จิต ติ รั ศ มี ธ รรมโชติ , กำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ แบบง่ ำย ๆ ที่ป ฏิ บั ติ ได้ จ ริ ง (กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551), 5-7.
41
สุ วรรณี ติวะตันสกุล, กำรวำงแผนเชิ งกลยุทธ์ (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
2556), 15.
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Control) และในการกําหนดทิศทางขององค์กรจะประกอบด้วย การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และ
การกําหนดภารกิ จ (Mission) หรื อกรอบในการดําเนิ น งานที่ ชัดเจนจะช่ วยให้ องค์ก ารสามารถ
กํา หนดทิ ศ ทางในระยะยาว อี ก ทั้ง ยัง แสดงถึ ง ความตั้ง ใจในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อี ก ด้ว ยภารกิ จ
(Mission) ในกระบวนการบริ ห ารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ น้ ัน ขั้นแรกองค์ก รจะต้องระบุ ภารกิ จและ
เป้ าหมายหลักที่สําคัญของบริ ษทั ซึ่ งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรื อข้อความของบริ ษทั ที่พยายาม
กําหนดว่าจะทําอะไรในปั จจุบนั และกําลังจะทําอะไรในอนาคตและองค์การเป็ นองค์การแบบใด
และจะก้าวไปสู่ การเป็ นองค์การแบบใดทั้งนี้ เพื่อบรรลุสู่ความเป็ นเลิศเหนื อคู่แข่ง ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่
แล้วข้อความเรื่ องภารกิ จขององค์การจะประกอบไปด้วย ข้อความที่บ่งบอกถึ งคุ ณค่าทางปรัชญา
สําคัญที่ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจกระทํา ซึ่ งแสดงถึ งพันธะของบริ ษทั ที่มีต่อเป้ าหมายและสอดคล้องกับ
คุณค่าของผูบ้ ริ หาร นอกจากนี้ แล้วภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการกําหนดกลยุทธ์อีกด้วย
เป้าหมาย (Gold) คือ การบอกถึงสิ่ งที่องค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และพยามบรรลุ โดยมี
การกําหนดให้ ชัดเจน กระชับ ตรงจุ ด และสามารรถวัดได้ ทั้ง นี้ การกําหนดเป้ าหมายจะมี ก าร
กํา หนดให้ ชั ด เจนขึ้ นกว่ า การกํ า หนดภารกิ จ ว่ า จะต้ อ งทํา สิ่ งใด การประเมิ น องค์ ก ารและ
สภาพแวดล้อ ม (Environment Scanning) ในการประเมิ น สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ารนั้ นจะ
ประกอบไปด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมี
จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค หรื อ โดยทั่ว ไปจะเรี ย กว่ า
การวิ เคราะห์ ต ามตัว แบบสว็อ ท (SWOT Analysis) ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง (Strength–S)
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness–W) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity–O) และการวิเคราะห์ภาวะ
คุกคาม (Threat-T) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Analysis) การวิเคราะห์
ภายในขององค์กรนั้น จะทําให้ทราบถึ งจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ช่ วยให้ประเมินอดี ตและ
แนวโน้ ม ในปั จ จุ บ ัน การวิ เคราะห์ ภ ายในสามารถทํา ได้โ ดยการวิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่ จ ะนํา ไปสู่
ความสําเร็ จ (Critical Success Factor) การวิเคราะห์ (Value Chain) และวิเคราะห์กระบวนการหลัก
(Core Business Process) ซึ่ งจะทําให้องค์ก ารมี ความสามารถหลัก ที่ โดดเด่ น (Core Competency)
การวิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่ จ ะนํ า ไปสู่ ค วามสํ า เร็ จ (Critical Success Factor) สามารถทํา ได้โ ดยการ
วิเคราะห์ลกั ษณะของกิจการ ตําแหน่งทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทัว่ ไป และการพัฒนาองค์การ
การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value Chain) เป็ นการพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมย่อยขององค์การ โดยการพยายามจัดกิจกรรมย่อยให้สนับสนุ นกิจกรรมหลัก เพื่อจะสร้าง
คุ ณ ค่ า ที่ ส นองตอบกับ ค่ า นิ ย มของลู ก ค้า โดยสายงานหลัก จะทํา หน้ า ที่ ใ นการผลิ ต กิ จ กรรม
พื้ น ฐาน ประกอบไปด้ ว ย การนํ า เข้า วัต ถุ ดิ บ การผลิ ต สิ นค้า และบริ การ การตลาด และ

26
การให้บริ การลูกค้า ส่ วนสายงานสนับสนุ นจะทําหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนา
เทคโนโลยี การการจัดซื้ อวัตถุดิบ เนื่ องจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่ ค่านิยมจะทําให้องค์การได้รับรู ้ถึง
ค่ า นิ ย มของลู ก ค้าได้อ ย่า งชัด เจน ทําให้ ส ามารถวิเคราะห์ แ ละเชื่ อ มโยงค่ า นิ ย มของลู ก ค้าเข้า สู่
กิ จ กรรมทุ ก กิ จกรรมขององค์ก รการวิเคราะห์ ก ระบวนการหลัก (Core Business Process) และ
ระบบการดําเนิ นงาน เป็ นกระบวนการสร้างคุ ณค่าที่เชื่ อมโยงระหว่างผูจ้ ดั หาวัตถุ ดิบ องค์กร และ
ลู ก ค้า เข้า ด้ว ยกัน โดยมี ก ระบวนการหลัก ขององค์ก รเพื่ อ พัฒ นาสิ น ค้า และบริ ก าร และเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการ
โดยสรุ ปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรื อสภาพแวดล้อมภายในนี้ จะทําให้ทราบถึ ง
จุ ด แข็ง หรื อ จุ ด อ่ อ นทางธุ รกิ จ ขององค์ก ร จุ ด แข็ง :ลัก ษณะหรื อ องค์ป ระกอบขององค์ก ารที่ มี
สมรรถนะเหนื อกว่าจุดอ่อน: ลักษณะหรื อองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทียบ
กับคู่แข่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Analysis) สภาพแวดล้อมภายนอก
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทัว่ ไป และสภาพแวดล้อมในการดําเนิ นงาน สภาพแวดล้อมทัว่ ไป
(General Environment) เป็ นสภาพแวดล้อมที่มี ความสําคัญ แต่อาจจะไม่ ใช่ สิ่ งแวดล้อมที่เข้ามา
เกี่ ยวข้องกับองค์กรโดยตรงแต่เป็ นสภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไป มี ตวั แบบในการพิ จารณาคือ PEST
Environment ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment-P) สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิ จ
(Economic Environment-E) สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment-S) สภาพแวดล้อม
ด้า นเทคโนโลยี (Technology Environment–T) สภาพแวดล้อ มทั่ว ไปสามารถส่ ง ผลกระทบต่ อ
องค์การได้ ยกตัวอย่างเช่ น หากรัฐออกกฎหมายที่เอื้อต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ ก็จะส่ งผลดีต่อโอกาส
ในการดําเนิ นงานขององค์การ หรื อการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ วอาจส่ งผลให้สินค้า
หรื อบริ การมี ค วามล้ า สมั ย อย่ า งรวดเร็ ว เป็ นต้ น สภาพแวดล้ อ มในการดํา เนิ นงาน (Task
Environment) นอกจากนี้ ไมเคิ ล อี พอร์ ตเตอร์ (Michael E. Poter) ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์
สภาพการแข่ ง ขัน โดยใช้ ต ัว แบบที่ ชื่ อ The Five Competitive Force ซึ่ งจะทํา ให้ เราทราบถึ ง
สมรรถภาพคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ ทราบความต้องการของผูท้ ี่ได้เข้ามาใช้บริ การ ดังเช่น ลูกค้าสามารถ
สร้างความร่ วมมือกับผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ การระมัดระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้ความสนใจสิ นค้าทดแทน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นตัวแบบที่ ช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่งได้เป็ นอย่างดี การวิเคราะห์คู่แข่งที่
เข้ามาใหม่ (New Entrance) ผูท้ ี่เข้ามาใหม่มีความมุ่งหวังที่จะเข้ามามีส่วนร่ วม หรื อมีส่วนแบ่งทาง
การตลาด ดังนั้น จึงเป็ นภาวะที่คุกคาม ซึ่ งจะมี มากหรื อน้อยขึ้ นอยู่กบั อุปสรรคที่ เข้ามาและภาวะ
การตอบโต้ขององค์การโดยสิ่ งที่เป็ นอุปสรรคต่อผูท้ ี่เข้ามาใหม่ ได้แก่ Economics of Scale ความ
ประหยัดที่ เกิ ดจากการผลิ ตจํานวนมาก (Economies of Scale) ทําให้คู่แข่งต้องมีการผลิ ตที่มีขนาด
ใหญ่พอ จึงจะสามารถต่อสู ้ กบั กิ จการเดิ มได้ ความแตกต่างของสิ นค้า Differentiation หรื อขนาด
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ของทุ น Capital Requirement เนื่ อ งจากผูท้ ี่ เข้ามาใหม่ จะต้องแบกภาระต้น ทุ น ที่ สู ง มากในด้าน
ต่าง ๆ เป็ นต้น เหล่านี้ เป็ นตัวอย่างของอุปสรรคสําหรับผูท้ ี่เข้ามาใหม่ ซึ่ งนักบริ หารจะต้องสร้าง
ภาวะการตอบโต้ โดยอาศัยความได้เปรี ยบด้านอุปสรรคของผูเ้ ข้ามาใหม่ในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์
ผูซ้ ้ื อ (Buyer) ผูบ้ ริ หารในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องให้ความสําคัญกับลู กค้า เนื่ องจาก
องค์ ก ารจะต้อ งเผชิ ญ กับ อํา นาจการต่ อ รองของลู ก ค้า ในเรื่ อ งของปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และราคา
การวิเคราะห์ ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบ (Supplier) ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบจะมี ความสําคัญเนื่ องจากองค์การจะต้อง
เผชิ ญกับพลังการต่อรองของผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบเช่ นเดี ยวกับลู กค้า ดังนั้น ผูบ้ ริ หารทั้งองค์การภาครัฐ
และองค์ก ารภาคเอกชนจะต้องปรั บ กลยุท ธ์ เพื่ อ รั บ กับ พลัง การต่ อ รองนั้น การวิเคราะห์ สิ น ค้า
ทดแทน (Substitute) การมีสินค้าหรื อบริ การทดแทนทําให้องค์การต่าง ๆ จะต้องให้ความสําคัญกับ
คุ ณ ภาพของสิ น ค้า ราคา และบริ ก ารที่ นํา เสนอให้ ก ับ ลู ก ค้า เนื่ องจากการละเลยความสําคัญ
ดังกล่าวจะทําให้องค์การเสี ยเปรี ยบต่อคู่แข่งได้ การวิเคราะห์ คู่แข่ง (Rival) คู่แข่งมี ความสําคัญ
อย่างยิ่งที่นกั บริ หารจะต้องคํานึ งถึง เนื่องจากนักบริ หารจะต้องใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรี ยบ
เหนื อคู่แข่งการละเลยหรื อไม่ ให้ความสําคัญกับคู่แข่งจะหมายถึ งความพ่ายแพ้โดยสรุ ปแล้วการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรื อสภาพแวดล้อมภายนอกนี้ จะทําให้ทราบถึ งโอกาสหรื ออุปสรรคทาง
ธุ รกิจขององค์กรที่จะต้องประสบ ซึ่ งโอกาส จะเป็ นการผสมผสานระหว่างเหตุการณ์ เวลา สถานที่
ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การมาทําให้องค์การมีสมรรถนะที่จะดําเนิ นการบางอย่างที่
เหนื อกว่าคู่แข่งอุปสรรค: เหตุการณ์ ที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้ และถ้าเกิ ดขึ้นก็จะทําความเสี ยหายให้แก่
องค์การ
การกําหนดกลยุท ธ์ (Strategy Formulation) การกําหนดกลยุท ธ์ เป็ นการพัฒ นาแผน
ระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และ
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ที่ได้จาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์การจะต้องกําหนด
และเลื อกกลยุท ธ์ ที่ ดีที่ สุ ด ที่ เหมาะสมกับ องค์ก ารที่ สุ ด ผูบ้ ริ ห ารต้องพยายามตอบคําถามว่าทํา
อย่างไรองค์การจึงจะไปถึ งเป้ าหมายที่ได้กาํ หนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรี ยบในการแข่งขันของ
องค์ ก ารกํา หนดเป็ นกลยุ ท ธ์ ทั้ง นี้ จะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ระดับ ที่ แ ตกต่ า งกัน ของกลยุ ท ธ์ ด้ว ย ซึ่ งมี
ทั้งสิ้ น 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) เป็ นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอก
ถึงกลยุทธ์โดยรวมและทิศทาง ในการแข่งขันขององค์การว่าองค์การจะมี การพัฒนาไปสู่ ทิศทางใด
จะดํา เนิ น งานอย่ า งไร และจะจัด สรรทรั พ ยากรไปยัง แต่ ล ะหน่ ว ยขององค์ ก ารอย่ า งไร เช่ น
การดําเนิ นธุ รกิ จแบบครบวงจร การขยายตัวไปในธุ รกิ จที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันเลย เป็ นต้น ตัวอย่าง
เครื่ องมื อ (Tools) ที่ ช่ วยในการกําหนดกลยุท ธ์ ในระดับ องค์ก าร เช่ น Boston Consulting Group
Matrix, McKinsey 7-S Framework เป็ นต้ น กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ ธุ รกิ จ (Business Strategy) เป็ นการ
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กําหนดกลยุทธ์ ในระดับที่ ย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุ งฐานะการแข่งขันขององค์การกับคู่แข่ง และ
ระบุ ถึ ง วิธี ก ารที่ อ งค์ก ารจะใช้ใ นการแข่ ง ขัน มุ่ ง ปรั บ ปรุ ง ฐานะการแข่ ง ขัน ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้
สู งขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ดว้ ยกัน ภายในหน่ วยธุ รกิ จเชิ งกลยุทธ์ (Strategic
Business Unit-SBU) เดี ย วกัน กลยุท ธ์ ระดับ ธุ รกิ จ ของ SBU นี้ จะมุ่ ง การเพิ่ ม กํา ไร (Improving
Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น บางครั้งจึงเรี ยกกลยุทธ์ในระดับนี้ วา่ กลยุทธ์
การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็ นผูน้ าํ ด้านต้นทุนตํ่า
(Cost Leadership) การสร้ างความแตกต่าง (Differentiation) และการจํากัดขอบเขตหรื อการมุ่งเน้น
หรื อการรวมศูนย์ (Focus Strategy) กลยุทธ์ระดับปฏิบตั ิการ (Operational Strategy) เป็ นการกําหนด
กลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขันแก่ผูเ้ กี่ยวข้องในหน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้
แผนกงานตามหน้าที่พฒั นากลยุทธ์ข้ ึนมา และในการพัฒนากลยุทธ์น้ ีจะอยูภ่ ายใต้กรอบของกลยุทธ์
ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุ ร กิจ เช่ น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการดําเนิ นงานทัว่ ไป
แผนการด้านทรัพยากรบุคคล และแผนการเงิน เป็ นต้น42
สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์ ได้กล่าวถึ งองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ไว้ว่า
องค์ประกอบอีกส่ วนหนึ่ งของการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ คือการวิเคราะห์ค่านิ ยมความคาดหวัง
ตลอดจนวัฒ นธรรมขององค์ก รเพราะองค์ก รประกอบด้วยกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามคิ ดหลากหลาย
แตกต่ า งกัน การพิ จ ารณาแนวความคิ ด ของกลุ่ ม บุ ค คลต่ า ง ๆ ในองค์ ก รจึ ง เป็ นสิ่ ง สํ า คัญ ที่ จ ะ
ดําเนิ นการองค์กรประกอบด้วย การที่ จะดําเนิ นการตามแผนเชิ งกลยุทธ์ ให้ได้ผ ลนั้นจําเป็ นต้อง
คํานึงถึงข้อเท็จจริ งในการที่จะทําให้แผนนั้นสามารถปฏิ บตั ิได้ขอ้ เท็จจริ งส่ วนหนึ่ งที่ตอ้ งคํานึ ง คือ
แนวความคิดหรื อค่านิ ยมของคนในองค์กรที่มีความแตกต่างกันในแง่แนวความคิดของกลุ่มต่าง ๆ
และในบางกรณี อาจมีความขัดแย้งหรื อมีการเมืองในองค์การการบริ หารเชิ งกลยุทธ์จึงต้องคํานึ งถึง
ข้อเท็จจริ งในด้า นบทบาทและอํานาจของกลุ่ ม ต่ าง ๆ ว่ากลุ่ ม ใดมี อ าํ นาจและพลัง ที่ จะผลัก ดัน
นโยบายที่กาํ หนดไว้ให้เป็ นผลสําเร็ จการศึกษาถึงค่านิ ยมของกลุ่มต่าง ๆ ในองค์กรและการพัฒนา
ทิ ศทางและนโยบายขององค์กรให้ส อดคล้องกับ กลุ่ มคนเหล่ านั้น จึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของแนวทาง
การวิเคราะห์เชิ งกลยุทธ์ด้วย 43 นอกจากนี้ อุ ทุมพร พัชรารัตน์ ได้สรุ ปกระบวนการบริ หารจัดการ
เชิ งกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 5 ขั้นตอน คือ
42

อนิ ว ชั แก้ว จํา นง, กำรบริ ห ำรจั ด กำรเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละนโยบำยธุ ร กิ จ (กรุ งเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 79-82.
43
สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์, กำรบริหำรเชิ งกลยุทธ์ , พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ ,
2556), 59.
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1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรี ยน (Environmental Analysis) เป็ นการวิเคราะห์
ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มภายใน ภายนอกโรงเรี ย น เพื่ อ กํา หนดโอกาส (Opportunities) อุ ป สรรค
(Threats) จุ ดแข็ง (Strengths) และจุ ดอ่ อ น (Weaknesses) การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
เพื่อนําไปประกอบการกําหนดกลยุทธ์ของโรงเรี ยน จะต้องตรวจสอบปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ ผ่านเทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรี ยนโดยยึดหลักการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
เพื่อให้โรงเรี ยนบรรลุ ภารกิ จ (Mission) ด้วยการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนให้เหมาะสม
กับสิ่ งแวดล้อม เพื่ อให้ส ามารถดําเนิ นการวางแผนได้อย่างเหมาะสม 2) การกําหนดทิ ศทางของ
โรงเรี ยน (Set Organization Direction) ผูบ้ ริ หารจะกําหนดทิศทางของโรงเรี ยนในรู ปของวิสัยทัศน์
(Vision) ภารกิ จ (Mission) และเป้ า ประสงค์ ข องโรงเรี ยน (Corporate Objectives) เพื่ อ ใช้ เป็ น
แนวทางในการดําเนินงานและเป็ นเป้าหมายในระยะยาว ซึ่งมีความสําคัญในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่มี
การเปลี่ยนแปลงความผันผวนและความซับซ้อนของการจัดการ อาจทําให้ผูบ้ ริ หารให้ความสนใจ
กับปั ญหาในระยะสั้นจนลืมวัตถุ ประสงค์ในระยะยาว จึงจะต้องมีการกําหนดทิศทางโดยจัดลําดับ
ความสําคัญในความต้องการเชิ งกลยุทธ์ให้ชดั เจน 3) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
เป็ นการนําข้อมูลของสภาพแวดล้อม ทิศทางขององค์กรมากําหนดกลยุทธ์ซ่ ึ งเป็ นแนวทางในการ
ดําเนิ นงานและสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน กลยุทธ์จึงเป็ นสิ่ งสําคัญและจําเป็ น โดยกลยุทธ์
ของแต่ละองค์กรจะถูกกําหนดตามลักษณะพื้นฐานขององค์กรนั้น ๆ โรงเรี ยนจะกําหนดกลยุทธ์ได้
นั้นจะต้องรู ้ สภาวะของตนเองก่อน การกําหนดกลยุทธ์สถานศึกษา เป็ นชุ ดทางเลือกหรื อวิธีการที่
เหมาะสมที่ สุดภายใต้เงื่ อนไขของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ในอันที่ จะก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
ตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน จึงมีความครอบคลุมผลการดําเนินการทั้งในระดับกลยุทธ์
ระดับองค์กร (Corporate strategy) 3.1) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Business Strategy) และ 3.2) กลยุทธ์
ระดับโครงการ (Functional Strategy) 4) การนํากลยุทธ์ไปปฏิ บตั ิ เป็ นการปฏิ บตั ิงานตามกลยุทธ์
(Strategic Implementation) โดยจัดระบบงาน การมอบหมายงาน ในการวางแผนปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
การนํากลยุทธ์ไปใช้บรรลุ เป้ า หมายที่ตอ้ งการกลยุทธ์เป็ นกระบวนการที่ครอบคลุ มกระบวน
การเรี ย นรู ้ การปฏิ บ ัติ ก ารแสดงออกทางพฤติ ก รรม และเป็ นกระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยง
สัมพันธ์กนั เป็ นองค์รวมอย่างเป็ นรู ปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้ าง บุ คลากร และการประสานงาน
ร่ วมกัน อย่างเป็ นระบบ และ 5) การควบคุ ม เชิ งกลยุท ธ์ (Strategic Assessment and Control) คื อ
การตรวจสอบกิ จกรรมและผลการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน โดยทําการเปรี ยบเทียบระหว่างผลการ
ดําเนิ นงานจริ งและผลการดําเนิ นงานที่ตอ้ งการ ผูบ้ ริ หารจะต้องใช้ขอ้ มูลเหล่านี้เพื่อการแก้ไขปั ญหา
ของโรงเรี ยน การควบคุมเชิงกลยุทธ์จะมีประสิ ทธิ ภาพได้ ผูบ้ ริ หารจะต้ องได้รับข้อมูลป้ อนกลับที่
ชัดเจนทันที เป็ นการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานของงานติดตามตรวจสอบ ประเมินการตัดสิ นใจ เป็ น
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การแก้ไขให้การดําเนิ นงานสอดคล้องกับข้อจํากัดของแต่ละเหตุการณ์ การควบคุ มเชิ งกลยุทธ์เป็ น
เครื่ องมื อในการตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ ก าร เป็ นกระบวนการในการกําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน
ขั้น ตอนการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น แก้ไ ขให้ ก ารดํา เนิ น งานสามารถบรรลุ เป้ าหมาย หรื อ
ปรั บ ปรุ ง แผนการดําเนิ น งานให้ ส อดคล้อ งกับ ข้อจํากัดของเหตุ ก ารณ์ ใ นสภาพแวดล้อมจริ ง44
สําหรับ เซอร์ โต และปี เตอร์ (Certo and Peter) ให้ท ศั นะเกี่ ยวกับกระบวนการจัดการเชิ งกลยุท ธ์
(Strategy Process) มี 5 ขั้น ตอน ดังนี้ คื อ 1) การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มคื อการพิ จารณาจุ ด แข็ง
จุดอ่อนภายในองค์กรและปั จจัยภายนอกที่ เป็ นโอกาสและอุ ปสรรคต่อองค์กรซึ่ งเป็ นเงื่ อนไขต่อ
ความสําเร็ จขององค์กร 2) การกําหนดทิศทางขององค์กรคือการนําพันธกิ จและวัตถุ ประสงค์ของ
องค์กรมาพิจารณาโดยเน้นประโยชน์ที่จะได้รับ 3) การกําหนดกลยุทธ์คือการพิจารณาออกแบบและ
เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อนําไปปฏิบตั ิแล้วทําให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ 4) การปฏิบตั ิตามกล
ยุท ธ์ คื อการนํายุท ธศาสตร์ ไ ปปฏิ บ ัติโดยคํานึ งถึ งโครงสร้ างองค์ก รและวัฒ นธรรมองค์ก รเพื่ อ
นําไปสู่ ความสําเร็ จ และ 5) การควบคุ มกลยุทธ์คือการติดตามผลการปฏิ บตั ิงานและประเมินผล
กระบวนการดําเนิ นการ 45 Michel Robert ได้ก ล่ าวถึ งขั้นตอนในการสร้ างกลยุท ธ์ ไว้ในหนังสื อ
e-Strategy ที่อาจแตกต่างไปจากทัว่ ๆ ไปว่า ขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์จะอยูบ่ นพื้นฐานของสิ่ งที่
เราทําได้ดีที่สุดแต่ไม่ได้อยูบ่ นพื้นฐานของสิ่ งที่คู่แข่งขันของเราทําอยู่ (Not what the others do) ซึ่ ง
แนวคิดนี้ ใช้ได้ดีท้ งั ธุ รกิจการผลิตและธุ รกิจการบริ การ มีข้ นั ตอน 4 ขั้นตอน คือ 1) ระบุแรงขับดัน
(Driving Force) ขององค์การที่ สามารถช่ วยให้มีความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ
จุดแข็งที่องค์การมีอยู่ เช่น การที่องค์การมีเทคโนโลยีที่แตกต่าง องค์การสามารถใช้เทคโนโลยีเป็ น
ตัวนําสําคัญในการดําเนิ นงานได้ เป็ นต้น 2) สร้ างกรอบแนวคิดทางธุ รกิ จอย่างสั้น ๆ เพื่อแสดงว่า
จะใช้แรงขับดันนั้นอย่างไร เช่ น จะใช้เทคโนโลยีน้ นั ผลิตสิ นค้าอะไรจะเจาะจงขายยังภูมิภาคใด 3) ระบุ
ความเชี่ ยวชาญ ขององค์ ก าร (Area of Excellence) ที่ เราต้ อ งการเพื่ อนํ า มาใช้ ส นั บ ส นุ น
กลยุทธ์ เช่น อาจจําเป็ นต้องปรับปรุ งคุ ณภาพของผลิ ตภัณฑ์ให้สูงขึ้น หรื อการสร้างความชํานาญ
ในการขายและบริ การแก่ พนักงานขาย เป็ นต้น และ 4) ระบุ ประเด็นสําคัญ (Critical Issues) หรื อ
เรื่ องที่เกี่ยวข้องและมีความสําคัญ ที่อาจจะต้องถูกปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เอื้อต่อการนํา
กลยุทธ์ไปดําเนินการ เช่น โครงสร้าง (Structure) กระบวนการหรื อระบบ (Process/System) ทักษะ
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และความสามารถ (Skills/Competencies) ระบบการให้ ผ ลตอบแทน (Compensation) เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีทฤษฎีที่วา่ ด้วยกลยุทธ์ที่สามารถนํามาพิจารณาใช้ได้มากมาย แต่ยอ่ มไม่มี
ทฤษฎีหรื อแนวทางจัดการใดใช้ได้กบั ทุกสถานการณ์ ดังนั้น จึงไม่มีสูตรสําเร็ จในการกําหนดกล
ยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้กบั ทุกสถานการณ์ แต่อย่างน้อยในการกําหนดกลยุทธ์ น้ นั
ควรจะได้พิ จารณาเกณฑ์ต่อไปนี้ ป ระกอบด้วย เช่ น เป็ นกลยุท ธ์ ที่ ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็ นกลยุท ธ์ ที่ ส ร้ า งความได้เปรี ย บทางการแข่ งขัน นอกจากนี้ ยัง ต้องเป็ นกลยุท ธ์ ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ในระยะยาว ยืดหยุน่ เหมาะสม และเป็ นไปได้
การนํ า กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บ ัติ (Strategy Implementation) การนํ า กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บ ั ติ น้ ั น
หมายถึ ง กระบวนการที่ ผู บ้ ริ ห ารแปลงกลยุท ธ์ แ ละนโยบายไปสู่ แ ผนการดํา เนิ น งาน กํา หนด
รายละเอี ยดด้านต่ างๆ เช่ น ด้านงบประมาณ หรื อวิธีก ารดําเนิ นงาน ซึ่ งกระบวนการนี้ อาจจะ
เกี่ ยวข้องกับ การเปลี่ ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรื อระบบการบริ หาร เพื่ อให้
สามารถดําเนิ นการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1) ขั้นตอนของการกําหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation) 2) ขั้นตอนของ
การปรับโครงสร้างองค์การ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้กลยุทธ์และการใช้
ทรั พ ยากร เป็ นต้น 3) ขั้น ตอนของการปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงในส่ วนของระบบและการพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คล เช่ น เรื่ องระบบข้อมู ล ข่ าวสาร ระบบบริ ห ารบุ คคล (การให้ก ารศึ ก ษา การให้
การอบรม การกระตุน้ ส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์การทํางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิ ภาพ) เป็ น
ต้น และ 4) การกระจายกลยุท ธ์ (Strategic Deployment) หากองค์ก ารมีก ารสร้ างวิสัยทัศน์ สร้ าง
พันธกิ จขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ได้มีการดําเนิ นการก็จะทําให้เกิ ดการสู ญเปล่ า (Waste) ได้ เพราะแม้ว่า
แผนเหล่านั้นจะเป็ นแผนงานที่ถูกจัดทํามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็
ตามหากไม่ลงมือปฏิบตั ิก็ยอ่ มไม่เกิดผลเป็ นรู ปธรรมขึ้น
ดังนั้น เพื่อทําให้เกิดผลจึงจําเป็ นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ ส่ วนทัว่ ทั้งองค์การ
โดยต้องสอดประสานกับบทบาทหน้าที่ของหน่ วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเข้าใจได้ ซึ่ งจาก
เป้ าหมายเชิ งกลยุท ธ์ (Strategic Goals) อาจถู กแปลงเป็ นเป้ าหมายย่อย (Sub-goals) กําหนดเป็ น
เป้ าหมายประจําปี (Annual Goals) จากนั้นจะแตกไปเป็ นเป้ าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละโครงการ
เพื่อให้ทราบว่าเป้ าหมายของตนเองที่ชดั เจนนั้นคืออะไร และควรจะดําเนิ นการที่เรื่ องใดก่อน ซึ่ ง
นอกจากจะทําให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานในระดับล่างสุ ดเข้าใจเป้ าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้ว ยังมีประโยชน์
ต่อกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมด้วย ทั้งยังช่ วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
พอดี เพี ย งเพื่ อให้ บ รรลุ ผ ลในแต่ ล ะกลุ่ ม หรื อแต่ ล ะโครงการนั่น เองความสําเร็ จขององค์ก รนั้น
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เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ทธิ ภ าพในการนํ า กลยุ ท ธ์ ไ ปประยุ ก ต์ ป ฏิ บ ั ติ ท้ ั งนี้ ผู ้บ ริ หารควรมี ก าร
มอบหมาย และกําหนดแนวทางหรื อวิธีการในการปฏิบตั ิงาน สิ่ งที่สาํ คัญในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
ให้ประสบผลสําเร็ จนั้น ผูป้ ฏิ บตั ิจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิ บตั ิงานอย่าง
ถ่องแท้การประเมิ นผลและการควบคุ ม (Evaluation and Control) การควบคุ มกลยุทธ์ เป็ นหน้าที่
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธ์ที่นาํ ไปปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ในการนํากล
ยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บ ัติ น้ ั นมัก จะเกิ ด ข้อ ผิ ด พลาดที่ ต้อ งการการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า กลยุ ท ธ์ น้ ั น
จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลการปฏิ บ ั ติ ง านที่ ต รงตามแผนที่ ไ ด้ ต้ ัง ไว้ การตรวจสอบกลยุ ท ธ์ (Strategic
Control) จะมีการวัดผลทั้งในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ มี การกําหนดเกณฑ์และมาตรฐานโดย
มาตรวัดการดําเนิ นงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์การ ซึ่ งในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑ์
การดําเนินงานของตนเอง ทั้งนี้การกําหนดมาตรฐานควรมีความระมัดระวังเพื่อให้สามารถสะท้อน
ผลการทํางานได้อย่างเป็ นรู ปธรรมในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลนั้น จําเป็ นที่จะต้องมี
การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็ม
เวลาที่ ส ามารถทุ่ ม เทให้ก ับ การติ ดตามและประเมิ นผลได้อย่างเต็ม ที่ หน่ วยงานนี้ ค วรอยู่ก ับ ฝ่ าย
วางแผนที่ มี ผูบ้ ริ ห ารในฝ่ ายอยู่ใ นระดับ ผู บ้ ริ ห ารชั้น สู ง อย่างไรก็ ตามในการดําเนิ น กลยุท ธ์ น้ ัน
จําเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือที่ดีจากทุ กฝ่ ายจึงอาจมีความจําเป็ นในการตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ป ระกอบด้ว ยผู แ้ ทนระดับ บริ ห ารจากฝ่ ายต่ า ง ๆ ขึ้ น ร่ ว มด้ว ย46
ในขณะที่ เคลเลอร์ (Keller) ได้ให้ทศั นะในการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ไว้วา่ ในการบริ หารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ควรศึกษาสภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษาโดยศึกษาและวิเคราะห์ธรรมชาติของ
สถาบัน ทั้ง ในคุ ณ ค่ าความหวังปณิ ธ านของสถาบัน และองค์ป ระกอบภายในต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี้
1) บุ คคลากรภายในองค์กรได้แก่ คณาจารย์ผูบ้ ริ หารและบุ คลากรอื่ นต้องวิเคราะห์ ว่าในอนาคต
บุคคลากรในองค์กรทุกประเภทจะเป็ นอย่างไรทั้งปริ มาณและศักยภาพในการปฏิ บตั ิงานลักษณะ
ผูน้ าํ เป็ นอย่างไรสถาบันต้องการบุ คลากรประเภทใดเพิ่มขึ้นประเภทใดต้องลดลง 2) งบประมาณ
ได้แก่สถานะทางการเงินของสถาบันขณะนี้ เป็ นอย่างไรในอนาคตเป็ นอย่างไรแหล่งงบประมาณจะ
ได้จากที่ใดบ้างการใช้จ่ายในอนาคตจะใช้จ่ายไปในเรื่ องอะไรจํานวนประมาณเท่าใดค่าธรรมเนี ยม
การศึ ก ษาจะมี ก ารเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไรระบบค่าตอบแทนจะเป็ นอย่างไร 3) สิ่ งอํานวยความ
สะดวกในอนาคตเป็ นอย่างไรจะมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของสถาบันอย่างไร 4) หลักสู ตรใด
ควรจะขยายหรื อเพิ่มหลักสู ตรใดควรปิ ดหรื อผลิตให้นอ้ ยลง และ 5) ลักษณะทางกายภาพในอนาคต
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ควรจะพัฒนาอย่างไร47 และ เกรก บราวด์ (Greg, Bounds) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิ ศไว้ 3 ประการ ได้แก่ กลยุท ธ์ เกี่ ยวกับ คุ ณ ค่าของลู กค้าการบริ หาร
ระบบขององค์กรและการปรับ ปรุ ง และกระบวนการทํางานอย่างต่ อเนื่ อง รายละเอี ยดในแต่ล ะ
หัวข้อมีดงั นี้
1. กลยุทธ์ เกี่ ยวกับคุ ณค่าของลู กค้า หมายถึ ง แผนของธุ รกิ จที่เสนอคุ ณค่าสู่ ลูกค้าซึ่ ง
รวมถึงคุณลักษณะของสิ นค้าการกระจายการขนส่ งการบริ การและอื่น ๆ โดยระบุถึงคุณภาพการวัด
การวางตํา แหน่ ง สิ น ค้า ผู ้เกี่ ย วข้อ งหลัก และการออกแบบสิ น ค้าเป็ นการรวมผลประโยชน์ ที่
ลู กค้าจะได้รับเมื่อใช้สินค้าและบริ การกับสิ่ งที่ ลูกค้าต้องเสี ยไปโดยพิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่
การกําหนดคุณค่าให้แก่ลูกค้า และการวัดคุณค่าของสิ นค้า
2. การบริ หารระบบขององค์กร หมายถึง วิธีที่จะเสนอคุ ณค่าแก่ลูกค้าเป็ นการรวมถึ ง
ปั จจัยนําเข้าต่าง ๆ โดยการใช้วิธีการทํางานข้ามสายงานเพื่อช่วยให้เกิดการมีส่วนร่ วมของพนักงาน
(กระบวนทัศ น์ ก ารบริ ห ารแบบเดิ มที่ ใ ช้ระบบการจัด โครงสร้ างแบบลําดับ ความสําคัญ เพื่ อให้
พนักงานเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญงานของตน และงานทั้งหมดถู กจัดการได้โดยแต่ละส่ วน แต่การทํางาน
ข้ามสายงานเป็ นการลดข้อกี ดขวางระหว่างหน่ วยงาน การจัดการทรัพยากรบุคคลการจํากัดความ
กฎระเบียบวัฒนธรรมและโครงสร้าง
3. การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงมีอยูต่ ลอดเวลาองค์กรต้องมี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถที่ จะอยู่รอดได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพผูบ้ ริ ห ารต้องมี การพัฒ นาอย่างต่อเนื่ อง โดยต้องพิ จารณาในแง่ ข องโอกาสวิธีก าร
ปฏิ กิริยาต่อความผิดพลาดมุมมองการตัดสิ นใจกฎการจัดการอํานาจหน้าที่การมุ่งเน้นการควบคุ ม
และความมุ่งมัน่ 48
สรุ ปการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการที่สาํ คัญในการพัฒนาองคก์าร ผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ ยวข้องในการกําหนดกลยุทธ์ต้องเข้าใจในความสัมพันธ์และแนวโน้มความเป็ นไปของ
สภาพแวดล้อม ภายนอกองค์กร ทั้งสภาพแวดล้อมทัว่ ไป และสภาพแวดล้อมในระบบการกําหนด
กลยุทธ์เป็ นกิ จกรรมที่ต่อเนื่ องจากการวิเคราะห์เชิ งกลยุทธ์ ซึ่ งเป็ นรากฐานที่สําคัญต่อความสําเร็ จ
47
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ในการดําเนิ นการเชิ งกลยุทธ์ในแต่ละองค์กร ทําให้ผบู ้ ริ หารสามารถกําหนดเป้ าหมายขององค์กรได้
ตลอดจนสามารถรู ้ ถึ ง ทิ ศ ทาง ขององค์ก รในอนาคต การนํากลยุท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ถื อว่าเป็ น
ขั้นตอนที่มีความยากลําบากกว่าการจัดทํากลยุทธ์ ในขั้นตอนนี้ เป็ นการถ่ายทอดกลยุทธ์ในระดับ
องค์กรที่อยูใ่ นแผนกลยุทธ์ไปสู่ กลยุทธ์ในระดับธุ รกิจ และกลยุทธ์ระดับปฏิบตั ิโดยการกําหนดเป็ น
โครงการ แผนปฏิ บ ตั ิ การ และงบประมาณเพื่ อรองรับ และการประเมินและควบคุ มกลยุทธ์ คื อ
กระบวนการซึ่ งผูบ้ ริ หารได้ติดตามกิจกรรม และผูป้ ฏิบตั ิงานขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอเพื่อประเมิน
ว่ากิจกรรมนั้น ๆ ได้รับการปฏิ บตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลหรื อไม่ เพื่อประโยชน์ใน
การแก้ไขและปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร
กำรบริ หำรจัดกำรเชิ งกลยุทธ์ ในยุคโลกำภิวตั น์
อธิปัตย์ คลี่สุนทรได้ให้ความหมายของการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ในยุคโลกาภิวฒั น์
ไว้ว่าการบริ ห ารหมายถึ งการทํางานให้ สําเร็ จแต่ จะมี ก ลวิธี ใดบ้างที่ จะช่ วยให้ง านสํ าเร็ จได้น้ ัน
โดยเฉพาะในยุค โลกาภิ วตั น์ที่โลกเสมือนเล็กลง (Global Village) ในขณะที่ ทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรการผลิตลดลงด้วยนั้น นักบริ หารในระยะหลัง ๆ พยายามใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยี
เพื่อมุ่งบรรลุเรื่ อง 3 เรื่ อง คือ 1) ใช้คนเท่าเดิ มทํางานได้มากขึ้น 2) งานเท่าเดิ มแต่ใช้คนน้อยลงและ
3) คุ ณภาพของงานต้องดี เท่าเดิมหรื อดี กว่าการจะบรรลุเรื่ อง 3 เรื่ อง ดังกล่าวนั้น ยุทธศาสตร์ ที่ตอ้ ง
คํานึ งถึงคือการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information Utilization) เพื่อประกอบการตัดสิ นใจให้
มากขึ้นแต่ท้ งั นี้ ตอ้ งมีขอ้ แม้วา่ ข้อมูลสารสนเทศนั้นๆต้องรวดเร็ วถูกต้องทันสมัยและใช้ประยุกต์ได้
ปั ญหาคือข้อมูลสารสนเทศบางอย่างรวบรวมได้ง่ายถ้าครอบคลุ มเนื้ องานน้อยแต่บางอย่างก็ได้มา
ยากต้องอาศัยเวลาสํารวจตรวจสอบวิเคราะห์ ก่ อนนํามาใช้ได้ในส่ วนนี้ ตอ้ งอาศัยระยะเวลาและ
ศึกษาว่าข้อมูลสารสนเทศเรื่ องใดจําเป็ นและครอบคลุ มพื้นที่ใดมากน้อยเพียงใดจากผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูต้ อ้ งการใช้ขอ้ มูลด้วยปั จจุบนั ข้อมูลต่าง ๆ นอกจากจะสามารถเก็บได้ในหน่ วยความจําของระบบ
คอมพิวเตอร์ แล้วยังสามารถเก็บไว้ใน CD-ROM (Compact Disk Read-Only-Memory) ซึ่ งนําไปใช้
ได้ส ะดวกรวดเร็ ว และราคาถู ก ด้ว ยการบริ ห ารทางไกล (High-Tech Administration) ในยุ ค นี้
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการติดต่อสื่ อสารสะดวก รวดเร็ วมาก อยูไ่ กลกันก็สามารถทํางานเรื่ องเดียวกัน
ได้ป ระชุ ม ร่ วมกัน ได้ (Teleconference) ดัง นั้ น สื่ อ หลายอย่า งอาทิ โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ โทรสารวิท ยุ
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื อข่ายการเชื่ อมโยงอุปกรณ์เหล่านี้ ควรหาไว้ใช้ตามสมควรเพราะจะช่วย
ประหยัดเวลาเข้าใจกันง่ายและสะดวกเรื่ องนี้ ปัญหาคื อต้องมี การจัดระบบระเบี ยบและเครื อข่าย
การรับส่ งให้ดีพอ การหาความรู ้ ทาํ งานกับระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) ปั จจุบนั ระบบ
คอมพิ วเตอร์ เป็ นส่ วนสําคัญในการทํางานสําหรั บผูบ้ ริ หารมากขึ้ น ผูบ้ ริ หารในยุคนี้ ควรมี ทกั ษะ
ทํา งานกับ ระบบคอมพิ ว เตอร์ บ างประการ อาทิ การเรี ย กข้อ มู ล สํ าคัญ มาใช้ การแก้ไ ขข้อ มู ล
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บางรายการ ฯลฯ ซึ่ งทักษะดังกล่าวสามารถฝึ กอบรมได้ภายในเวลาไม่นานนักโปรแกรมสําเร็ จรู ป
จํานวนมากสามารถฝึ กฝนใช้ได้โดยใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นเมื่ อใช้บ่อย ๆ ทักษะ
ด้านนี้ จะพัฒนาขึ้ นได้การมองการณ์ ไกล (Introspection) ดังที่ กล่าวกันว่าผูบ้ ริ หารและคณะต้องมี
วิสัยทัศน์ (Vision) กว้างไกลไม่นึกแต่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ตอ้ งคาดการณ์ ในอนาคต
10 ปี 15 ปี 30 ปี บนฐานของความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ผนวกกับความเปลี่ยนแปลงทุกด้านในอนาคต
จากการคาดเดาเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ใกล้เคียง และมีแนวปฏิบตั ิที่จะไปสู่ เป้ าหมายหรื อความคาดหวัง
ในอนาคตนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่ งบางครั้ งจําเป็ นต้องอาศัยคนนอกมาช่ วยมองหรื อช่ วยคิ ดใน
บางเรื่ องด้วยการใช้ห น่ วยงาน/องค์ก รอื่ น ทํางาน (Decent Realization) งานบางงานที่ ห น่ วยงาน
อื่น ๆ ทําได้ดีกว่า เนื่ องจากหลายหน่ วยงานที่ ต้ งั ภายหลังหรื ออยู่ในพื้นที่เป้ าหมายมีวตั ถุประสงค์
เฉพาะสามารถทํางานได้ดีกว่าปั จจุบนั ภาคเอกชนที่ทาํ งานเฉพาะบางเรื่ องได้ดีกว่าควรได้รับโอกาส
ให้ ท ํางาน (Privatization) เนื่ อ งจากคล่ อ งตัว กว่า ปรั บ เปลี่ ย นได้ง่ า ยกว่า แต่ ท้ ัง นี้ ควรต้อ งมี ก าร
วิเคราะห์ ล ัก ษณะงานอย่างรอบคอบ ด้วยแนวคิ ดพื้ น ฐานของเรื่ องนี้ คื อ การกระจายอํานาจให้
ผู ้เหมาะสมรั บ ผิ ด ชอบการจัด รู ป องค์ ก รที่ ท ํา งานได้ฉั บ ไว (Organization Development) ให้ มี
ลักษณะขั้นตอนการบังคับบัญชาไม่ซบั ซ้อนนัก องค์กรปั จจุบนั ควรต้องปรับโครงสร้างองค์กรและ
ปรับวิธีหรื อกระบวนการการทํางานให้เหมาะสมกับยุคและสมัยนี้ ด้วยมีนกั บริ หารบางท่านให้เป็ น
องค์กรย่อยหลายองค์กรงานก็จะฉับไว รวดเร็ ว และตอบสนองความต้องการได้ดีข้ ึน นอกจากนั้น
ระบบสํานักงานอัตโนมัติที่เชื่ อมโยงกันได้ท้ งั สํานักงาน ควรได้รับการพิจารณาในการปรับปรุ ง
องค์ ก รด้ว ยเสนอว่ า องค์ ก รอาจจัด ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น สามารถสนองตอบความต้ อ งการของ
ผูร้ ับบริ การได้เป็ นอย่างดี หน่ วยงานย่อยควรจะมีความสําคัญทัดเทียมกัน และลักษณะงานประจํา
ดังเช่น เป็ นสายงานหลักและสายงานรองที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการปรับตัว น่าจะค่อย ๆ หายไป องค์กรใด
ใหญ่มาก อุย้ อ้าย ปรับตัวช้า ก็ควรแยกองค์กรให้เป็ นองค์กรย่อยหลายองค์กร งานก็จะฉับไวรวดเร็ ว
และตอบสนองความต้องการได้ดีข้ ึน นอกจากนั้นระบบสํานักงานอัตโนมัติที่เชื่ อมโยงกันได้ท้ งั
สํานักงาน ควรได้รับการพิจารณาในการปรับปรุ งองค์กรด้วยและการพัฒนาบุคลากร (Personnel
Development) บุ คลากรในหน่ วยงานควรได้รับ การศึ กษา ฝึ กฝนอบรมอย่างสมํ่าเสมอ ให้เท่าทัน
ความเปลี่ ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความต้องการของหน่ วยงาน มิ ฉะนั้นอาจจะ
ปรับเปลี่ ยนได้ไม่ทนั หรื อไม่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรมิ ใช่ แนวคิ ดใหม่ แต่ปัจจุบนั วิธีพฒั นา
บุคลากรนั้นอาจจะทําได้โดยรู ปแบบใหม่ทาํ ให้สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กรแนวโน้มของ
ความเปลี่ ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น พื้นฐานการศึกษาที่สูงการสร้างความเข้าใจทําได้
น่ า จะง่ า ยขึ้ น และช่ ว ยปรั บ ตัวให้ เข้า กับ ความเปลี่ ย นแปลงได้ง่ ายขึ้ น ในส่ วนนี้ การให้ โอกาส
บุคลากรได้ทาํ งาน การสนับสนุ นให้ได้เรี ยนต่อหรื อได้ฝึกอบรมในระดับสู งขึ้น รวมทั้งให้โอกาส
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เรี ยนภาษาที่ใช้ในองค์กรสหประชาชาติ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษา
อาหรับ ภาษารัสเซี ย หรื อภาษาของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อให้เก่งเท่าหรื อเกือบเท่าภาษาแม่ของ
แต่ละคนจะช่วยให้รับรู ้และทํางานได้ดีข้ ึน49
กำรบริ หำรจัดกำรสู่ ควำมเป็ นเลิศ
การบริ ห ารงานใด ๆ ก็ ตามจําเป็ นจะต้องมี หลักการ แนวคิ ดและทฤษฎี เป็ นพื้ นฐานการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศก็เช่ นเดี ยวกัน เพราะหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริ หาร
การศึ กษาจะเป็ นหลักหรื อเป็ นพื้นฐานในการคิด พิจารณาและตัดสิ นใจ แล้วก็จะทําให้สามารถ
บริ หารงานได้อย่างมีทิศทางไปในทางใดทางหนึ่งที่พึงประสงค์ เมื่อจะตัดสิ นใจก็มีหลักการ และ
ทฤษฎีเข้ามาสนับสนุน สามารถบริ หารงานในภารกิจหน้าที่ที่ตนกระทําอยูอ่ ย่าง ชาญฉลาด มีความ
แนบเนี ยนในการปฏิ บ ตั ิ ให้ งานนั้นดําเนิ นไปได้โดยราบรื่ น บรรลุ เป้ าหมายตามวัตถุ ป ระสงค์ที่
กําหนดไว้ การบริ หารที่มีประสิ ทธิภาพคือ การบริ หารที่มีผบู ้ ริ หารเพียงคนเดียวในองค์กร (Division
of Labor) มี การกําหนดมาตรฐานทํางานที่ชัดเจน (Standardization) มีเอกภาพในการบังคับบัญชา
(Unity of Command) มี ก ารกระจายอํา นาจและความรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ ผู ร้ ่ วมงาน (Delegation of
Authority and Responsibility) มี ก ารแบ่ ง ฝ่ ายงานและบุ ค ลากรผู ้รั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ ผู ้ร่ วมงาน
(Division of Labor) มีการกําหนดมาตรฐานการทํางานที่ชดั เจน (Span of Control) มีการมอบหมาย
การควบคุ ม ดู แ ลที่ เหมาะสม (Stability) เปิ ดโอกาสให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงใหม่ ๆ ในองค์ก รได้
(Flexibility) สามารถทํา ให้ ค นในองค์ ก รเกิ ด ความรู ้ สึ ก อบอุ่ น และปลอดภัย (Security) มี ก าร
ยอมรับนโยบายส่ วนบุคคลที่มีความสามารถ (Personnel Policy) มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ทั้งส่ วนบุคคลและองค์กร (Evaluation)
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศหรื อการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพขึ้นอยู่กบั
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพราะฉะนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องทบทวนบทบาทหน้าที่
และพัฒ นาสมรรถนะดังนี้ เป็ นผูก้ าํ หนดทิ ศ ทางการบริ ห าร (Direction Setter) มี ความสามารถ
กระตุ ้น คน (Leader Catalyst) ต้องเป็ นนัก วางแผน (Planner) ต้องเป็ นผูม้ ี ความสามารถในการ
ตัดสิ นใจ (Decision Maker) ต้องมีความสามารถในการจัดองค์กร (Organizer) ต้องเป็ นผูก้ ่อให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลง (Change Manager) ต้องเป็ นผู ้ให้ ความร่ วมมื อ (Coordinator) ต้อ งเป็ นผู ้ติ ด ต่ อ
สื่ อสารที่ดี (Communication) มี ความสามารถในการที่ จะต้องเป็ นผูแ้ ก้ปัญหาขัดแย้งในองค์กรได้
49

อธิ ปัตย์ คลี่สุนทร, ยุทธศำสตร์ กำรบริ หำรในยุคโลกำภิวัฒน์ , เข้าถึงเมื่อ 5 มิถุนายน
2554, เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/main2/article/article_atipat/cyber_manage.htm.
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(Conflict Manager) ต้องสามารถบริ หารปั ญหาต่าง ๆ ได้ (Problem Manager) ต้องรู ้จกั วิเคราะห์
และจัดระบบงาน (System Manager) ต้องมีความสามารถในด้านวิชาการทั้งการเรี ยนและการสอน
(Instructional Manager) ต้ อ งมี ค วามสามารถบริ หารงานบุ ค คล (Personnel Manager) ต้ อ งมี
ความสามารถบริ หารทรัพยากร (Resource Manager) ต้องมีความสามารถในการประเมินผลงาน
(Appraiser) ต้องมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ (Public Relater) ต้องสามารถเป็ นผูน้ าํ ใน
สังคมได้ (Ceremonial Head) นอกเหนือจากนี้ความสามารถของผูบ้ ริ หารแล้วยังมีทฤษฎีการบริ หาร
การศึกษาเพื่อสู่ ความเป็ นเลิศ ได้แก่ ทฤษฎีกาํ หนดรู ปแบบใหม่ มีสามองค์ประกอบ แทนที่จะมีสอง
องค์ป ระกอบดังทฤษฎี ข อง เฮอร์ ซ เบิ ร์ก ด้วยการเพิ่ ม องค์ป ระกอบที่ ส ามเข้าไป ได้แก่ Ambient
หมายถึง สิ่ งแวดล้อม Ambient นี้ มีส่วนประกอบที่กล่าวถึ งบ่อย ๆ ได้แก่ สิ่ งที่ทาํ ให้พึงพอใจและ
สิ่ งที่ทาํ ให้ไม่พึงพอใจ สิ่ งกระตุน้ ในฐานะกลุ่มที่ตอบสนองต่อความพึงพอใจในการทํางานมากกว่า
ความไม่พึ งพอใจต่อการทํางาน การขาดแคลนตัวกระตุ น้ ก็อาจเป็ นบ่อเกิ ดแห่ งความไม่พึงพอใจ
ก็ ไ ด้ องค์ป ระกอบของ Ambient นั้น มี อยู่ 5 ประการด้ว ยกัน คื อ เงิ น เดื อน โอกาสที่ จะได้เจริ ญ
งอกงาม โอกาสที่ จะเสี ยง ความสั ม พันธ์ ที่ มีต่อผูบ้ งั คับ บัญชา และสถานภาพทฤษฎี บรรยากาศ
อลัน บราวน์ ได้เสนอกลยุทธ์สองประการสําหรับเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโรงเรี ยน ประการแรก
ได้แก่ กลยุทธ์ดา้ นคลินิก และประการที่สอง ได้แก่ กลยุทธ์ที่มุ่งความเจริ ญงอกงามเป็ นศูนย์กลางทั้ง
สองกลยุทธ์ต่างก็ไม่ได้เป็ นตัวเลือกแก่กนั และกัน แต่สามารถใช้ดว้ ยกันทั้งสองกลยุทธ์ต่างก็มีความ
จําเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ดา้ นคลิ นิกเน้นที่ธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มย่อย
ในโรงเรี ยน มุ่งดูที่ความรู ้ขององค์กรต่อจากนั้นก็วิเคราะห์บรรยากาศขององค์กร กําหนดลําดับขั้น
ความสําคัญของการปฏิบตั ิการและวางแผนดําเนินการ เมื่อปฏิบตั ิสําเร็ จแล้วก็มีการประเมินผลงาน
นั้นในขณะที่กลยุทธ์มุ่งความเจริ ญงอกงามเป็ นศูนย์กลางนั้นเน้นที่การพัฒนาของเอกัตบุคคลทฤษฎี
อํานาจและความขัดแย้งในสถานศึกษา ของวิตเตอร์ บอลด์ริดจ์ ทฤษฎีความขัดแย้งเน้นที่การแยก
ส่ ว นของระบบสั ง คมออกเป็ นกลุ่ ม ผลประโยชน์ ซึ่ งแต่ ล ะกลุ่ ม ต่ า งก็ มี เป้ า ประสงค์ ที่ ต่ า งกัน
ออกไป และแต่ละกลุ่ ม ต่างก็พ ยายามที่ จะได้เปรี ยบอี กกลุ่ มหนึ่ งและทฤษฎี อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
แรงจู ง ใจ สิ่ งจู ง ใจ และความพึ ง พอใจ ทฤษฎี ที่ ก ล่ า วถึ ง แรงจู ง ใจในการทํา งาน สิ่ งจู ง ใจใน
องค์ก ร ความพึ งพอใจในงาน ความพึ งพอใจต่ อผลการปฏิ บ ัติงาน ได้แก่ ทฤษฎี วุฒิ ภาวะของ
อากิริส ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ทฤษฎีสององค์ประกอบของ เฮอร์ซเบิร์ก ทฤษฎีการก่อ
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ตัวใหม่ (Reformulated Theory) ทฤษฎี ความคาดหวัง (Expectancy Theory)50 การบริ หารจัดการ
โรงเรี ย นสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มี ค วามจําเป็ นต้องอาศัย หลัก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ทางการบริ ห าร
การศึกษา เพื่อปรับการบริ หารสถานศึกษาสู่ การบริ หารเชิ งระบบที่ เรี ยกว่า IPP CONTEXT ตาม
กระบวนการผลิตทางการศึกษา ดังนี้
กระบวนกำรผลิตทำงกำรศึกษำ

INPUT

PROCESS

PRODUCT

เด็กและเยาวชน

กระบวนการเรี ยนการสอน
ตามหลักสู ตรการศึกษาของโรงเรี ยน

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

สมศักดิ์ สิ นธุ ระเวชญ์ ได้กล่าวถึ งโรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศว่าจะต้องเป็ นโรงเรี ยนที่มี
การบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในเรื่ องต่อไปนี้ 1) มีความเป็ นผูน้ าํ ระดับมืออาชี พผูบ้ ริ หาร
ต้องมี ความมัน่ คง 2) มี ความมุ่งหวังใช้ยุท ธศาสตร์ การบริ หารที่ ส่ งเสริ ม การมี ส่ วนร่ วมและเป็ น
มืออาชี พระดับแนวหน้า 3) มี เป้ าประสงค์และวิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) มีวตั ถุประสงค์ที่เป็ นเอกภาพ
5) มีการปฏิบตั ิอย่างคงที่สมํ่าเสมอเป็ นลักษณะขององค์กรแห่ งความร่ วมมือ 6) มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้ 7) มี บรรยากาศที่ เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยสิ่ งแวดล้อมในการทางานดึ งดู ดใจ 8) มีการ
เรี ยนการสอนที่ เข้ม แข็งกําหนดเวลาเรี ยนไว้สู งเน้น ความสําเร็ จ 9) มี ก ารสอนที่ มี ค วามมุ่งหมาย
การบริ หารจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพวัตถุ ประสงค์ชัดเจนจัดบทเรี ยนอย่างมีรูปแบบมี การปฏิ บตั ิ ที่
ปรับตัวยืดหยุน่ 10) มีความคาดหวังโดยรวมสู ง 11) มีความท้าทายทางปั ญญา 12) มีการเสริ มแรงใน
เชิ ง บวก 13) มี ร ะเบี ย บกฎเกณฑ์ ที่ ชัด เจนและเป็ นธรรม 14) มี ข้อ มู ล ย้อ นกลับ มี ก ารติ ด ตาม
ความก้าวหน้าติ ดตามการปฏิ บ ตั ิ งานของผูเ้ รี ยนประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
ความรั บ ผิดชอบของผูเ้ รี ยนส่ งเสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นเคารพนับ ถื อตนเองส่ งเสริ ม ความรั บ ผิดชอบตาม
ตําแหน่ งหน้าที่ ควบคุ มการปฏิ บตั ิ งาน 15) มี ความร่ วมมื อระหว่างบ้านและโรงเรี ยนผูป้ กครองมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และ 16) มี ก ารจัดการเรี ย นที่ เป็ นระบบใช้ส ถานศึ กษาเป็ นฐาน
50

จรู ญ วัฒ นา, ร่ วมกั น สรรค์ ส ร้ ำงคุ ณ ภำพโรงเรี ย นสู่ ควำมเป็ นเลิ ศ (กรุ ง เทพฯ:
สุ วรี ิ ยสาส์น, 2553), 29-31.
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สํ าคัญ สาหรั บ การพัฒ นาบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง 51 ทั้ง หมดที่ ก ล่ า วในเบื้ อ งต้น นั้น
สอดคล้องกับที่สมศักดิ์ดลประสิ ทธิ์ ที่กล่าวว่าโรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศจะแสดงออกให้เห็นถึง “มิติ
แห่ งคุ ณภาพ (Quality Dimensions)” ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ กล่ าวคื อ 1) มีความสามารถในการจัด
การศึกษา (Performance)โรงเรี ยนมี ความสามารถที่ จะจัดการศึ กษาได้มาตรฐานตามที่ มุ่งหวังและ
เป็ นไปตามจุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต ร 2) โรงเรี ย นมี ล ัก ษณะพิ เศษ (Features) เป็ นลัก ษณะที่
โรงเรี ยนจัดขึ้นเพิ่มเติมจากการจัดการศึกษาปกติเช่นมีบริ เวณที่สะอาดร่ มรื่ นสื่ อการสอนทันสมัยจัด
หลักสู ตรท้องถิ่ น 3) บุคลากรเป็ นที่เชื่ อถื อไว้ใจได้ (Reliability) ทั้งผูบ้ ริ หารเป็ นที่ เชื่ อถื อได้ว่ามี
การบริ หารจัดการที่ดีมีภาวะผูน้ าครู ทาหน้าที่ทาการสอนเป็ นที่เชื่ อถื อไว้ใจได้เป็ นครู มืออาชี พ 4)
โรงเรี ยนสามารถทําตามที่ประกาศหรื อตกลงไว้กบั ผูเ้ รี ยนหรื อผูป้ กครอง (Conformance) รวมทั้งทา
ตามกฎเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ ยวข้อง 5) โรงเรี ยนใช้สื่อการสอนที่มีคุณภาพอาคารสถานที่มนั่ คงถาวร
(Durability) สามรรถใช้ใ นกิ จกรรมการเรี ย นการสอนได้เต็ ม ศัก ยภาพเหมาะกับ วัย สะดวกและ
ปลอดภัย และ 6) ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การจัด กิ จกรรมบริ ก ารนัก เรี ย นผู ป้ กครองชุ ม ชน (Service
Ability) เช่ น เป็ นที่ พกั ผ่อนหย่อนใจมี สนามกี ฬาหอประชุ ม ฯลฯ รับฟั งความคิดเห็ นของทุกฝ่ าย
นํามาปรับปรุ งแก้ไข52 สําหรับผูบ้ ริ หารต้องมีบทบาทในการสร้างโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศสิ่ งที่ตอ้ ง
พิ จารณาคื อ คุ ณ ภาพของโรงเรี ยน เป็ นประเด็ นปั ญ หาหนึ่ งที่ สั งคมไทยกําลังให้ค วามสําคัญ ใน
อันดับต้น ๆ กระทรวงศึกษาธิ การ กําลังพยายามที่จะปรับปรุ งคุณภาพของโรงเรี ยนด้วยการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งเป็ นกฎหมายแม่บทที่จะช่ วยพัฒนา
คุ ณภาพโรงเรี ยน และเพื่ อหาแนวทางหรื อวิธีการแก้ไขวิกฤตในเรื่ องคุ ณภาพการศึ กษาโดยรวม
ซึ่ งผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญต่อการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาโรงเรี ยน ก็คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนัน่ เอง ดังเช่น
สงบประเสริ ฐพันธ์ได้กล่าวไว้ว่า ผูน้ าํ สถานศึกษาทุกระดับมีบทบาทความรับผิดชอบอย่างสําคัญ
ตั้ง แต่ ค รู ใ หญ่ อาจารย์ใ หญ่ ผู ้อ านวยการ เพราะเป็ นผู ้ที่ มี อ าํ นาจสู ง สุ ด ในโรงเรี ย นทั้ง ในการ
สร้ างสรรค์และในการทําลาย จากความสําคัญ ในบทบาทของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนที่ มี บ ทบาทต่ อ
องค์กร จึงอาจกล่าวได้ว่าความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนจะบังเกิ ดขึ้นได้หรื อไม่ อย่างไรนั้น “ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน” จะเป็ นตัวแปรสําคัญ ที่ จะสรรค์ส ร้ างให้บ งั เกิ ดคุ ณภาพขึ้ นได้ภายใต้กลไกหรื อระบบ
บริ หารจัดการขององค์ก รนั้น ๆ เป็ นสําคัญ ในยุคโลกาภิ วตั น์ความรู ้ คื ออํานาจ ดังนั้น ผูบ้ ริ ห าร
สมศักดิ์ สิ นธุ ระเวชญ์, “การบริ หารงานสู่ ความเป็ นเลิศ,” ข่ ำวนักบริหำร (กรกฎาคมกันยายน 2551): 17-22.
52
สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์ , “โรงเรี ยนเพื่อความเป็ นเลิศ ,” วำรสำรสถำบันพัฒนำผู้บริ หำร
กำรศึกษำ (ธันวาคม 2553-มกราคม 2554): 10-12.
51

40
โรงเรี ยนในยุคปั จจุบนั จะต้องสร้างภาพพจน์ใหม่ให้เป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการมีหน้าที่ในการนําแนวคิด
ใหม่ ๆ ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพโรงเรี ย นในด้า นต่ าง ๆ ต้อ งทําตัวเป็ นผูจ้ ุ ด ประกาย
ความคิ ดในการพัฒ นาคุ ณ ภาพงานวิช าการในโรงเรี ย นผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นยุค ใหม่ จะต้อ งนํา ให้
บุคลากรในโรงเรี ยนได้ตระหนักและให้ความสําคัญทั้งงานวิชาการงานวิจยั และศึกษาหาความรู ้53
นอกจากนี้ สุ พ ล วังสิ น ธิ์ ได้ก ล่ าวถึ ง การสร้ างและพัฒ นาคุ ณ ภาพของโรงเรี ยนเพื่ อก้าวสู่ ความ
เป็ นเลิศไว้วา่ เป็ นบทบาทภารกิ จของผูบ้ ริ หารโดยตรง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนคือ ผูน้ าํ ความเป็ นเลิศมาสู่
โรงเรี ยนโดยค่อย ๆ กําหนดระดับประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนให้สูงขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้ง
มาตรฐานของตนเองและมาตรฐานที่ใช้กบั ผูอ้ ื่นการพัฒนาคุ ณภาพสู่ ความเป็ นเลิ ศจะต้องกําหนด
นโยบายและสร้างบรรยากาศการบริ หารไปพร้อม ๆ กัน ผูบ้ ริ หารต้องมีทกั ษะความสามารถพื้นฐาน
สําคัญ 6 ประการ คือ 1) มี ความคิดสร้ างสรรค์ลึกซึ้ ง 2) การมีความรู ้สึกไว 3) การมองการณ์ ไกล
4) การเปลี่ ยนแปลงได้ 5) การมุ่ งมัน่ และ 6) การอดทนทั้งหมดเป็ นบทบาทสําคัญ ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเพื่อสร้างโรงเรี ยนมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ
กระบวนกำรกำรบริ หำรจัดกำรโรงเรี ยนสู่ ควำมเป็ นเลิศ
โรงเรี ยนที่มีคุณภาพ (Quality School) จะมีรูปแบบกระบวนการบริ หารจัดการศึกษา
เพื่ อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศ ที่ มี ลกั ษณะการบริ หารจัดการที่ มี ระบบขั้นตอนสามารถวิเคราะห์ ค วบคุ ม
กํากับติดตามตรวจสอบได้และประเมินผลการดําเนิ นงานได้อย่างชัดเจนเป็ นระบบขั้นตอนสามารถ
นําผลงานมาเปรี ยบเทียบได้ สมโภชน์ นพคุ ณ ได้นําเสนอรู ปแบบของการบริ หารโรงเรี ยนมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ ซึ่ งได้ปรับประยุกต์มาจากรู ปแบบของการบริ หารรัฐกิจและภาครัฐหรื อส่ วนราชการ
จากผลการการวิเคราะห์ ศึ กษาวิจยั ตามหลัก สู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง ซึ่ งตัวแบบของกระบวนการ
ดังกล่าวน่ าจะนํามาปรับใช้ได้กบั การสร้างระบบบริ หารโรงเรี ยนมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศได้ ซึ่ งรู ปแบบ
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วยปั จจัยหลัก 9 ประการ ดังแสดงให้เห็นจากภาพที่ 2 ต่อไปนี้
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สงบ ประเสริ ฐพันธุ์ , ร่ วมกันสรรค์ สร้ ำงคุณภำพโรงเรี ยน (กรุ งเทพฯ: สุ วีริยสาส์ น,

2553), 5-7.
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1. การ
บริ หารและ
ผูน้ าํ

8.

3. นโยบายและกลยุทธ์
การบริ หาร

6. ความพึงพอใจ
ของครู
7. ความพึงพอใจ
ของนักเรี ยน
ผูป้ กครอง

4. การจัดการทรัพยากร

8. ผลกระทบต่อ
สังคม/ท้องถิ่น

2. การบริ หารคน

5.
กระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน

ปั จจัย (Enablers)

9. ผลของการ
บริ หาร
คุณภาพ
โรงเรี ยนสู่
ความเป็ นเลิศ

ผลลัพธ์ (Results)

ภาพที่ 2 กระบวนการบริ หารโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
จากองค์ประกอบทั้ง 9 ประการ ตามแผนภูมิสามารถอธิ บายสรุ ปได้ดงั นี้
1. การบริ หาร-ผูน้ ํา (Management-Leadership) ผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ ําเป็ นองค์ประกอบ
สํ า คัญ ของความเป็ นผู น้ ํา องค์ก รเพื่ อ สร้ างระบบการบริ ก ารที่ ดี แก่ นัก เรี ย นและเพื่ อ การพัฒ นา
ปรับปรุ งกิจกรรมต่างๆให้ดาํ เนินไปด้วยดีมีประสิ ทธิ ภาพ
2. การบริ ห ารคน (Staff Management) เป็ นระบบการจัด การทรั พ ยากรบุ ค คลใน
โรงเรี ย นเพื่ อ ส่ ง ผลให้ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านคื อ ครู อ าจารย์ไ ด้รั บ การพัฒ นาอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ปฏิบตั ิงานการจัดการเรี ยนการสอนบรรลุเป้าหมาย
3. นโยบายและกลยุท ธ์ ก ารบริ ห าร (Policies and Strategies) เป็ นการกํา หนดและ
พัฒนาวิสัยทัศน์จุดประสงค์ของการดําเนิ นตามพันธกิ จองค์กร (Mission Statement) และนโยบาย
กลยุทธ์ในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
4. การจัดการทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยน (Resources Management) เป็ น
การจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้บงั เกิดประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า เป็ นการลดการสู ญเสี ยทรัพยากรโดย
เปล่ า ประโยชน์ มี ระบบวิธี ก ารจัด การข้อ มู ล ข่ า วสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
โรงเรี ยน
5. กระบวนการปฏิ บ ัติงาน (Processes) โรงเรี ย นมี ก ารจัดทําโครงการที่ ส ะท้อนถึ ง
ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิและมีกระบวนการที่สัมพันธ์เชื่ อมโยงกันเป็ นระบบโครงสร้ างรู ปแบบใหม่ที่

42
ส่ งผลต่อกระบวนการทํางานจะมุ่งในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพในการบริ การแก่นักเรี ยนและผูป้ กครอง
ผูซ้ ่ ึงมีความต้องการ (Demand) หลากหลาย
6. ความพึ งพอใจของครู และบุ คลากรในโรงเรี ยน (Staff Satisfaction) ซึ่ งเป็ นผลมา
จากองค์ประกอบทั้ง 5 ประการข้างต้น ก่อให้เกิดเป็ นผลงานเกิดสัมฤทธิ ผลตามเป้ าหมาย
7. ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า (Customer Satisfaction) ซึ่ งหมายถึ ง นั ก เรี ยน และ
ผูป้ กครองชุมชนเป็ นผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบตั ิหรื อการบริ การขององค์กรซึ่งหมายถึง โรงเรี ยน
8. ผลกระทบต่อสังคมท้องถิ่น (Impact on Society) ผูบ้ ริ หารต้องวิเคราะห์จากท้องถิ่น
สังคมได้มองโรงเรี ยนเป็ นอย่างไรที่ส่งผลต่อระบบการบริ หารจัดการและผลผลิตที่ส่งผลต่อสังคม
นั้น ๆ
9. ผลลัพธ์จากการบริ หารจัดการ (Results) เป็ นผลรวมทั้งหมดขององค์ประกอบทั้ง
8 ประการที่กล่าวมาทั้งหมดและเป็ นไปตามที่คาดหวังบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการประเมินตรวจสอบ54
ที่กล่าวมาเป็ นองค์ประกอบสําคัญของโรงเรี ยนที่จะดําเนิ นบทบาทหน้าที่ของการเป็ น
โรงเรี ยนที่มีคุณภาพก้าวสู่ ความเป็ นเลิศของระบบการบริ หารจัดการซึ่ งเป็ นรู ปแบบกระบวนการที่
สอดคล้องสัมพันธ์กนั อย่างไรก็ตามการบริ หารโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศจําเป็ นต้องนําผลสําเร็ จไป
เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่สูงกว่า (Benchmarking) เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งให้มีคุณภาพสู งยิง่ ๆ ขึ้นไป
กำรบริ หำรในรู ปแบบต่ ำง ๆ ทีม่ ่ ุงสู่ ควำมเป็ นเลิศ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาถึงแนวทาง
ในการบริ หารจัดการในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ ดังนี้
เกณฑ์ความเป็ นเลิศด้านการศึกษาตามรู ปแบบ MBNQA
MBNQA เป็ นรางวัลแห่ งชาติ ที่นาํ แนวคิ ด TQM มาใช้เพื่ อประเมิ นองค์ก รต่างๆและ
มอบรางวัลที่ รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาได้ตราเป็ นกฎหมายเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม ค.ศ. 1987 เพื่อมอบ
ให้แก่องค์กรใดก็ตามที่มีความเป็ นเลิศด้านการบริ หารจัดการ55ซึ่ งมีท้ งั ประเภทการผลิตธุ รกิ จขนาด
เล็กและการบริ การและประเภทการดูแลสุ ขภาพสตีเฟน (Stephen) กล่าวว่าปั จจุบนั MBNQA เป็ น
หนึ่ งในปั จจัยเร่ งที่ มีอิทธิ พ ลสําคัญมากที่ สุดต่อระบบคุ ณภาพในประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื ออาจ
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สมโภชน์ นพคุ ณ , กำรบริ ห ำรงำนสู่ ควำมเป็ นเลิ ศ (กรุ ง เทพฯ: วิญ ญู ช น, 2552),

15-16.
55

Gibson, James L., John MIvancevich, and James H. Donnelly, Organization,
6th ed. (Texas: Business Publication, 2010), 695.
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รวมทั้ง โลกก็ ว่ า ได้ และที่ สํ า คัญ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น คื อ เกณฑ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น ศัก ยภาพ
สมรรถภาพเพื่อให้รางวัลเป็ นกรอบที่เสริ มให้เกิดการผสานระหว่างหลักการของระบบคุณภาพกับ
การนําไปปฏิ บตั ิจริ งในองค์กรทั้งหลายได้เป็ นอย่างดี 56 ประเภทองค์ประกอบหลักและค่าคะแนน
การตรวจสอบความเป็ นเลิศในการดําเนิ นงานด้านการศึกษาแบ่งออกเป็ น 7 ประเภทองค์ประกอบ
(Baldrige National Quality Program) ได้แก่ ภาวะผูน้ ําการวางแผนกลยุท ธ์ ก ารให้ความสําคัญกับ
นักเรี ยนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและตลาดสารสนเทศและการวิเคราะห์การให้ความสําคัญกับบุคลากร
และหน่วยงานย่อยการบริ หารกระบวนการและผลการดําเนิ นงานซึ่ งมีความสัมพันธ์กนั ดังแสดงใน
ภาพที่ 357
สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
การวางแผน
กลยุทธ์

การให้ความสําคัญกับบุคลากร
และหน่วยงานย่อย
ผลการ
ดําเนินงาน

ภาวะผูน้ าํ
การให้ความสําคัญกับนักเรี ยน
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและตลาด

การบริ หาร
กระบวนการ

สารสนเทศและการวิเคราะห์

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของประเภทองค์ประกอบหลักทั้ง 7 ประเภทของ MBNQA
ที่มา: Baldrige National Quality Program, Malcolm Baldrige National Quality: Education
Criteria for Performance Excellence (Gaitherburrg: National Institute of Standard and
Technology, 2011), 11.
56

Stephen, Mathews, Benchmarking the NAAC Accreditation Model (INQAAHE
2001 Conference on Quality, Standards and Recognition, 2010), 3.
57
Baldrige National Quality Program, Malcolm Baldrige National Quality:
Education Criteria for Performance Excellence (Gaitherburrg: National Institute of Standard
and Technology, 2011), 5.
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จุมพล ระบอบ ได้สรุ ปจากภาพ 1 ไว้วา่ ภาพ 1 ได้แสดงให้เห็ นถึงความสัมพันธ์ของ
ประเภทองค์ป ระกอบหลักทั้ง 7 ประเภทของ MBNQA โดยที่ ภาวะผูน้ าํ การวางแผนกลยุทธ์และ
การให้ความสําคัญกับนักเรี ยนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและตลาดเป็ นส่ วนที่แสดงถึงสามเหลี่ ยมการนํา
ซึ่ งความสํ า คัญ ของการผสานทั้ง 3 หมวดนี้ คื อ ผู ้นําสถานศึ ก ษาจะต้อ งกํา หนดทิ ศ ทางของ
สถานศึ กษาให้ชัดเจนพร้ อมหาโอกาสในอนาคตอยู่เสมอ ซึ่ งก็คือบทบาทสําคัญของการวางแผน
กลยุทธ์ ท้ งั นี้ ตอ้ งมุ่งเน้นไปยังนักเรี ยนผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยและตลาดด้วยเพราะหากไม่ท าํ เช่ นนั้น
สถานศึกษาก็จะเสี ยทิศทางในการดําเนิ นงาน การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคลการบริ หารกระบวนการ
และผลการดําเนิ นงานของสถานศึกษาเป็ นส่ วนที่แสดงถึ งสามเหลี่ ยมแห่ งผลลัพธ์ ทั้งนี้ พนักงาน
และกระบวนการของสถานศึ กษานั้นจะเป็ นส่ วนที่ ทาํ ให้งานต่าง ๆ บรรลุ ผลสําเร็ จส่ งให้เกิ ดผล
สั ม ฤทธิ์ ต่ อการดําเนิ นงานทางธุ รกิ จของสถานศึ ก ษา สารสนเทศ และการวิเคราะห์ จะเป็ นส่ ว น
สนับสนุนของระบบข้างต้น และเพื่อการสร้างฐานของข้อมูลลักษณะสําคัญ
ค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบของเกณฑ์ความเป็ นเลิ ศด้านการศึ กษาตามรู ปแบบ
MBNQA เป็ นส่ วนหนึ่ งของการตรวจประเมิ น ที่ เน้ น เป้ า หมายซึ่ งประกอบด้วยค่ าคะแนนและ
แนวทางการให้ค ะแนน ดังนั้น การกําหนดค่าคะแนนแต่ ละองค์ป ระกอบจึ งมี ความแตกต่ างกัน
เพื่ อ แสดงถึ ง ความสํ า คัญ ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ (Baldrige National Quality Program, 2001: 10)
รายละเอียดของค่าคะแนนดังนี้
49 องค์ประกอบ
1. ภาวะผูน้ าํ
2. การวางแผนกยุทธ์
3. การให้ความสําคัญกับนักเรี ยนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและตลาด
4. สารสนเทศและการวิเคราะห์
5. การให้ความสําคัญแก่บุคลากร
6. การบริ หารกระบวนการ

ค่าคะแนน
120
85
85
90
85
85

ที่มา: Baldrige National Quality Program, Malcolm Baldrige National Quality: Education
Criteria for Performance Excellence (Gaitherburrg: National Institute of Standard and
Technology, 2011), 11.
สรุ ป ได้ว่าค่ าคะแนนองค์ป ระกอบหลัก ของเกณฑ์ ค วามเป็ นเลิ ศ ด้านการศึ ก ษาตาม
รู ปแบบ MBNQA คือ ภาวะผูน้ าํ 120 คะแนน การวางแผนกลยุทธ์ 85 คะแนน การให้ความสําคัญ
กับ นักเรี ยน ผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยและตลาด 85 คะแนน สารสนเทศและการวิเคราะห์ 90 คะแนน
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การให้ความสําคัญกับบุคลากรและหน่วยงานย่อย 85 คะแนน การบริ หารกระบวนการ 85 คะแนน
และผลดําเนินงาน 450 คะแนน
กำรบริ หำรตำมวัตถุประสงค์
การบริ หารตามวัตถุ ประสงค์ (Management by Objectives) ซึ่ งใช้คาํ ย่อว่า MBO เป็ น
แนวคิดการบริ หารอีกรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งได้รับความสนใจจากวงการบริ หารเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศที่ พ ัฒ นาแล้ว โดยเรี ย กชื่ อแตกต่ างกัน ไป เช่ น การบริ ห ารโดยมุ่ ง ต่ อผลงาน
(Management by Results by Objectives and Results) เป็ นต้นการบริ หารเชิ งวัตถุ ประสงค์เริ่ มนําใช้
ในองค์กรธุ รกิจเอกชนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศอังกฤษ MBO มิได้เป็ นของใหม่เสี ย
ที เดี ย ว เพราะ ปี เตอร์ ด รั ค เคอร์ (Peter Drucker) ได้คิ ด ค้น นํามาใช้ต้ งั แต่ ปี ค.ศ.1950 เจ้าตํารั บ ที่
โด่งดังของสหรัฐอเมริ กาในเรื่ องนี้ ได้แก่ จอร์ จ เอส. ออดิออร์น (George S. Odiorne) ส่ วนเจ้าตํารับ
ของอังกฤษคือ จอห์น ดับบลิว. ฮัมเบิล (John W. Humble) ต่อมามีนกั วิชาการได้เขียนตําราเกี่ยวกับ
เรื่ อ งนี้ มากขึ้ น ที่ รู้ จ ัก กัน มาก ได้แ ก่ แบทเทน (J.B. Batten) วอลเตอร์ วิ ล ค่ สตรอม (Walter S.
Wilkstrom) จอร์ จ (George) มอร์ ริ เซย์ (Morrisey) และวิ ล เลี่ ย ม เจ. เรดดิ น (William J. Reddin)
เป็ นต้น ความหมายของการบริ หารโดยยึดวัตถุประสงค์ จอร์ จ เอส. ออดิออร์ น ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่าการบริ หารตามวัตถุ ป ระสงค์เป็ นระบบบริ หารที่ ผูบ้ งั คับ บัญชาระดับสู งและระดับรองของ
หน่วยงานร่ วมกันกําหนดเป้ าหมายการทํางาน และขอบเขตความรับผิดชอบของงานแต่ละคนในแง่
ของผลสําเร็ จที่คาดว่าจะได้ โดยใช้ผลสําเร็ จดังกล่าวนี้เป็ นแนวทางของการทํางานในหน่วยงานและ
ให้ มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของสมาชิ กแต่ละคนในหน่ วยงานด้วยจอห์น ดัลบลิ ว. ฮัมเบิ ล
ได้ให้ความหมายของการบริ หารตามวัตถุ ประสงค์ว่า MBO เป็ นระบบที่มีลกั ษณะเคลื่ อนไหวอยู่
เสมอ ซึ่ งผสมผสานความต้องการต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
(คื อมี กาํ ไรและขยายกิ จการใหญ่ โตขึ้ น) พร้ อมกับความจําเป็ นของหัวหน้าที่ จะเข้าไปมี ส่วนร่ วม
ในเรื่ องดังกล่ าว และขณะเดี ยวกันก็พฒั นาตนเองด้วยจากความหมายของ MBO ดังกล่าวข้างต้น
อาจสรุ ปได้ว่า MBO เป็ นระบบการบริ หารรู ปแบบหนึ่ งที่มีการกําหนดวัตถุ ประสงค์รวมทั้งระบบ
ขององค์ก ร โดยมี ก ารวางแผนและจัด ลําดับ ความสําคัญ ของงานที่ จะต้องดําเนิ น การด้วยความ
ร่ วมมือและความเต็มใจของผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กร ในอันที่จะร่ วมมือกันบริ หารงานเพื่อให้
บรรลุ จุดประสงค์ ตลอดจนมีกลไกควบคุมตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อ
วัตถุ ประสงค์ที่ ต้ งั ไว้หรื ออาจกล่ าวอย่างสั้ น ๆ ได้ว่าเป็ นระบบบริ หารที่ จดั ให้ทุ กคนในองค์กรที่
เกี่ ย วข้อ งร่ ว มกัน ปฏิ บ ัติ ง าน โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ น้ ี เป็ นเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
แนวความคิดในการบริ หารงานโดยใช้หลัก MBO ในปั จจุบนั แตกต่างจากการบริ หารงานในอดี ต
คือ การบริ หารงานแต่เดิ มมุ่งเน้นที่ตวั ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นใหญ่ การบริ หารหรื อการดําเนิ นการใด ๆ

46
อยู่ภายใต้การสั่งการของผูบ้ งั คับบัญชาแต่เพียงผูเ้ ดี ยว ผูบ้ งั คับบัญชาจะให้ความสําคัญต่อองค์กร
และปั จจัยต่าง ๆ ที่ทาํ ให้ผลผลิตมากขึ้น โดยมิได้มุ่งเน้นที่ตวั บุคคลผูป้ ฏิ บตั ิงานแต่อย่างใด เมื่อนํา
หลัก MBO มาใช้ ใ นการบริ ห ารวิ ธี ก ารกลับ เป็ นไปในลัก ษณะตรงกัน ข้า ม กล่ า วคื อ มุ่ ง เน้ น
วัตถุ ประสงค์และผลงานที่จะทําให้สําเร็ จในอนาคต โดยให้ความสําคัญแก่ผูป้ ฏิ บตั ิงานในองค์กร
เป็ นสําคัญกระบวนการบริ หารโดยยึดวัตถุประสงค์การบริ หารตามวัตถุประสงค์ที่จะนําไปใช้ใน
องค์กรนั้น อาจทําได้ 2 ลักษณะ คื อ ทําเป็ นโครงการกึ่ งเต็มรู ป และโครงการเต็มรู ป การทําเป็ น
โครงการเต็มรู ปนั้นเป็ นการนําเอา MBO มาใช้ปรับปรุ งองค์กรในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ งอาจจะเป็ น
ระยะเวลา 3-5 ปี จึงจะสมบูรณ์แบบองค์กรที่ นาํ MBO มาใช้ควรตระหนักว่า MBO จะไม่ก่อให้เกิ ด
ผลในทางปฏิ บตั ิได้โดยทันทีเพราะการนําเอา MBO มาใช้น้ นั จะต้องมีกระบวนการหรื อขั้นตอน
บางประการในการบริ หารงาน ซึ่ งอาจสรุ ปเป็ นขึ้นตอนที่สาํ คัญ 4 ประการ คือ
1. การกําหนดวัตถุ ประสงค์และการวางแผน หลักการที่สําคัญอันดับแรกของ MBO
คื อ การกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร โดยผู ้บ ั ง คับ บั ญ ชาและผู ้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชากํา หนด
วัตถุ ประสงค์ร่วมกัน นักวิชาการบริ หารบางท่านวิจยั แล้วพบว่า การบริ หารที่ มีประสิ ทธิ ภาพนั้น
การกําหนดวัตถุประสงค์จะต้องไม่กาํ หนดจากเบื้องบนลงสู่ เบื้องล่าง หรื อจากเบื้องล่างขึ้นสู่ เบื้อง
บน แต่จะต้องร่ วมกันกําหนดวัตถุ ป ระสงค์แล้วจึ งวางแผนการปฏิ บ ตั ิ งานร่ วมกัน โดยจัดลําดับ
ความสําคัญของงานที่จะทํา (Priority) กําหนดระยะเวลาดําเนิ นการ กําหนดงบประมาณ ตลอดจน
กําหนดมาตรฐาน การปฏิบตั ิงาน
2. การมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา งานนี้ เป็ นการแจ้งให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รับรู ้ ถึงขอบเขตของอํานาจหน้าที่ ที่มีอยู่ และสามารถกําหนดวัตถุ ประสงค์ใน
การทํางานด้วยตัวเอง โดยมอบความไว้วางใจและความเป็ นอิ สระ ในการทํางานให้ ทั้งนี้ จะต้อง
ชี้ แจงให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทราบถึ งงานหลักและมาตรฐานงานที่ตอ้ งการ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายรวมขององค์กร โดยผูบ้ งั คับบัญชาพร้อมที่จะให้คาํ ปรึ กษาหารื อ
เมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องการ
3. ตรวจสอบและแก้ไขปรั บ ปรุ งการปฏิ บ ตั ิ งานอย่างมี ระบบ งานในขั้นนี้ เป็ นการ
ตรวจสอบว่าการดําเนิ นงานที่ได้กาํ หนดไว้กา้ วหน้าไปมากน้อยเพียงใด และมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุ ง
แก้ไขให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
4. การประเมินผล การประเมินผลงานตามหลักของ MBOนี้ เป็ นการประเมินผลงานที่
เน้นวัตถุประสงค์และผลงาน (Result-Centered Method หรื อ Appraisal by Results) เป็ นสําคัญโดย
มีหลักและวิธีการประเมินผลงานที่สาํ คัญดังนี้ คือ
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4.1 ผูป้ ระเมินและผูไ้ ด้รับการประเมินผลงาน จะต้องตั้งวัตถุประสงค์และปั จจัยใน
การประเมินผลงานร่ วมกันตั้งแต่ตอนต้นปี หรื อก่อนกําหนดแผนการดําเนินงาน
4.2 การประเมิ น ผลงานตามหลัก การนี้ มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อนําไปใช้ในการพัฒ นา
บุคคลและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงานมากกว่าที่จะใช้การประเมินผลเพื่อพิจารณาความดีความชอบหรื อ
การลงโทษ
4.3 เน้ น การวัด ผลการปฏิ บ ั ติ ง านที่ ผ ลงานขั้ น สุ ดท้ า ย นอกจากนั้ นยัง เน้ น
ความสําเร็ จของผลงานและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้ามากกว่าความประพฤติของผูป้ ฏิบตั ิงาน
4.4 ใช้ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละผลงาน เป็ นตัวประเมิ น มากกว่า การให้ ค ะแนนหรื อ
เครื่ องหมาย
4.5 การประเมินผลงานกระทําเมื่อผลงานขั้นสุ ดท้ายเสร็ จสิ้ นลงโดยผูป้ ระเมินผล
งานรั บการประเมิ นได้มีโอกาสปรึ กษาหารื อร่ วมกัน ทั้งในระยะกําหนดวัตถุ ประสงค์และระยะ
ประเมินผลงานองค์ประกอบที่สําคัญบางประการของ MBO การนําแนวความคิ ดเกี่ ยวกับ MBO
ไปในการบริ หารงาน ให้มีประสิ ทธิ ภาพนั้นขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบและเงื่อนไขที่สาํ คัญบางประการ
ดังนี้
4.5.1 การกําหนดวัตถุ ประสงค์กบั การวางแผน เพื่อให้ได้มาซึ่ งวัตถุประสงค์
นั้น จะต้อ งดําเนิ น การควบคู่ ก ัน ไป นอกจากนั้น วัต ถุ ป ระสงค์ข องแต่ ล ะฝ่ าย ในองค์ก รจะต้อ ง
สอดคล้องกันด้วย
4.5.2 ความรู ้ความสามารถของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ ควรมีเจตคติและ
ความรู ้ ความสามารถด้านการบริ หารอย่างก้างขวาง เพื่ อนําไปใช้วิเคราะห์ วางแผนและกําหนด
เป้ าหมายในการทํางาน อันจะเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ทาํ ให้การนํา MBO ไปใช้ในองค์กรได้บรรลุผล
หากผูบ้ ริ หารในระดับใดขาดความรู ้ ทางด้านการบริ หารอย่างไร ก็ควรจัดการฝึ กอบรมเพื่อช่ วยให้
ผูบ้ ริ หารได้พฒั นาตนเองและสามารถขจัดปั ญหาในการทํางานได้ดียงิ่ ขึ้น
4.5.3 การจัดให้สมาชิ กของกลุ่มปฏิ บตั ิงานในองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ ห ารงาน (Participative Management) โดยเน้ น การทํางานเป็ นที ม (Team Work) การให้
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํางานหรื อการบริ หารงานมีความสําคัญดังนี้ คือ
4.5.3.1 กลุ่มทํางานที่ตนเข้าไปมีส่วนร่ วมในการบริ หารด้วย จะทํางาน
มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่ากลุ่มที่ทาํ งานตามคําสั่ง
4.5.3.2 การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจหรื อการบริ หารจะมีส่วนสัมพันธ์
กับผลผลิตที่ได้รับ
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4.5.3.3 การมี ส่ ว นร่ วมทําให้ ผู ป้ ฏิ บ ัติ ง านยอมรั บ การวิ นิ จ ฉัย สั่ ง การ
อันจะมีผลต่อการทํางานร่ วมกัน
4.5.3.4 การที่ผูป้ ฏิบตั ิงานมีความพอใจในการทํางาน จะผลักดันให้เกิ ด
ความต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทํางานมากขึ้น
4.5.4 การจัดให้มีระบบข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ งาน
หรื อ เปิ ดโอกาสให้ รู้ ถึ ง ผลงานที่ ก ระทําไปแล้ว เป็ นองค์ป ระกอบสํ าคัญ ประการหนึ่ ง ในการ
บริ หารงานตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ดว้ ยเหตุผล 2 ประการ คือ
4.5.4.1 เป็ นเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ ผู ้บ ริ ห ารที่ จ ะตรวจสอบว่า ผลงานนั้ น
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
4.5.4.2 เป็ นเครื่ องมือสําหรับผูบ้ ริ หารที่จะแก้ไขอุปสรรค หรื อปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ นได้ทนั ท่วงที การใช้ระบบข้อมูลย้อนกลับในทางปฏิ บตั ิจาํ แนกออกได้เป็ น 2 ประเภท คื อ
ระบบข้อมูลย้อนกลับเพื่อแสดงให้ทราบถึ ง ผลงานแบบวันต่อวัน ระบบข้อมูลย้อนกลับเพื่อแสดง
ให้ทราบถึ งผลงานที่ ได้ปฏิ บตั ิ ไปในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง โดยปกติมกั จะใช้เพื่อวัดหรื อประเมิ นผล
การปฏิบตั ิงาน ระบบข้อมูลย้อนกลับที่ดีควรมีลกั ษณะสําคัญดังนี้ 1) สามารถวัดผลสิ่ งที่ตอ้ งการวัด
ได้อย่างเฉพาะเจาะจงและถูกต้อง 2) สามารถชี้ ให้เห็นถึงอุปสรรคหรื อข้อบกพร่ องในรู ปแบบที่ง่าย
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และ 3) สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจและควบคุมให้
การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ประโยชน์และข้อจํากัดของ MBOการนําแนวความคิดการ
บริ หารตามวัตถุ ประสงค์มาใช้ในองค์กรนั้นย่อมก่อให้เกิ ดผลทั้งในด้านประโยชน์และข้อจํากัดที่
อาจจะเกิ ดขึ้นอยูบ่ างประการ สําหรับในด้านประโยชน์น้ นั MBO ให้ประโยชน์หลายประการ คือ
ช่ วยให้ มี ก ารกําหนดวิธี ก ารวัดที่ แน่ น อนว่า บุ ค ลากรในองค์ก รได้ส ร้ างสรรค์ป ระโยชน์ ห ลาย
ประการได้มากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดการประสานงานในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน เนื่ องจากมีการกําหนด
เป้ าหมายและมาตรการในการวัดผลงานร่ วมกัน เป็ นเครื่ องมือช่วยแก้ไขปั ญหาสําคัญในหน่วยงาน
เกี่ ย วกับ การกํา หนดขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของสมาชิ ก แต่ ล ะคนในกลุ่ ม และองค์ ก ร เป็ น
กระบวนการที่ นําไปสู่ ผลที่ ตอ้ งการทั้งในส่ วนขององค์กรและบุคคล เป็ นเครื่ องมื อขจัดความไม่
ถู ก ต้องหรื อความเบี่ ยงเบนในระบบบริ หาร เช่ น การประจบสอพลอ การใส่ ร้ายป้ ายสี ความไม่
ยุติธรรม ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการทํางาน เป็ นเครื่ องมือกําหนด
ขอบเขตของอํานาจ และความรับผิดชอบในการควบคุมงาน (Span of Control) เป็ นเครื่ องมือช่ วย
ในการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานว่าจํานวนเงินที่จ่ายไปนั้นควรจะได้รับผลตอบแทนอย่างไร
บ้าง เป็ นเครื่ องช่ วยกําหนดหรื อวัดความสามารถว่า ผูใ้ ดควรมี ค วามก้าวหน้าหรื อควรได้รับ การ
สนับสนุนส่ งเสริ มเพียงไรอย่างไร
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สําหรับข้อจํากัดหรื อข้อบกพร่ องของการนํา MBO ไปใช้ในองค์กรนั้นจะพบว่าสาเหตุ
สําคัญเกิดจากตัวบริ หารมากกว่าตัวระบบของ MBO โดยเกิดจากสาเหตุที่สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี้
1. นโยบายของผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดไว้คลุมเครื อไม่ชดั เจน
2. ผูบ้ ริ หารระดับสู งเน้นที่ วตั ถุ ประสงค์มากเกิ นไปจนละเลยเทคนิ คการบริ หารที่จะ
นําไปสู่ วตั ถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
3. ผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กรไม่มีส่วนร่ วมในการกําหนดวัตถุประสงค์
4. ผูป้ ฏิบตั ิงานมิได้รับมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
5. วิธีการบริ หารงานในองค์กรที่นาํ MBO ไปใช้ยงั ไม่ดีพอ
6. มีการแนะแนวและให้ความช่วยเหลือแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานน้อยเกินไป
7. มีการต่อต้านจากผูป้ ฏิบตั ิงานต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่ งใหม่ ๆ
8. ผูป้ ฏิบตั ิงานขาดความเข้าใจและการยอมรับในหลักการของระบบ
9. วัตถุประสงค์ของการปฏิ บตั ิงานบางอย่างให้เจาะจงลงไปได้ยาก หรื อไม่สามารถ
ยืดหยุน่ ได้
10. ไม่มีการติดตามผลการปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจัง
วิธีการที่จะช่ วยให้ MBO ประสบผลสําเร็ จการนําการบริ หารแบบ MBO ไปใช้หรื อที่
เรี ยกว่าการประยุกต์ MBO นั้นจําเป็ นต้องใช้ระยะเวลานานเป็ นปี เพื่อที่จะได้ผลสมบูรณ์ มิ ใช่ เป็ น
ระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 1-2 เดือน เท่านั้น ฉะนั้นหากผูบ้ ริ หารในองค์กรนําเอาหลักการ MBO ไปใช้
อย่างเร่ งรี บโดยไม่คาํ นึง ถึงข้อจํากัดในเรื่ องเวลาก็อาจประสบความล้มเหลวได้
ระบบการบริ หารแบบ MBO สามารถนําไปปรับปรุ งการบริ หารงาน ได้ท้ งั งานของรัฐ
และงานธุ รกิ จเอกชน หากกระทําอย่างระมัดระวัง มี ระเบี ยบวินัย กระทํา เป็ นขั้นตอนและมี การ
เตรี ย มการอย่ า งดี สิ่ งที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารใช้ MBO ในองค์ ก รให้ ป ระสบผลสํ า เร็ จ ประกอบด้ว ย
5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ระยะเตรี ยมการ
MBO จะเหมาะสมหรื อไม่อยู่ที่การวิจยั “ความต้องการ” ที่จะปรับปรุ งระบบการ
บริ ห ารให้เป็ นไปตาม “เหตุ ผลปรั ช ญาตลอดจนกระบวนการ MBO ซึ่ งหมายความว่า การวิจยั
จะต้องเน้นความสําคัญของลักษณะ MBO ภายในองค์กรที่ จะมี กระบวนการบริ หารใหม่ว่าเป็ นที่
ศรัทธาของบรรดาผูป้ ฏิบตั ิงานและผูบ้ ริ หาร รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ หรื อไม่ ถ้าไม่เช่ นนั้นแล้ว
องค์กรจะไม่สามารถเผชิ ญกับปั ญหาที่เกี่ ยวกับปรัชญาโครงการ ตลอดจนเทคนิ คในกระบวนการ
บริ หารที่ เกิ ดจากการประยุกต์ MBO แล้วการต่อต้านก็ตอ้ งเกิ ดขึ้ นอย่างแน่ นอน ในสาระสําคัญก็
หมายความว่าความสําเร็ จของการประยุกต์อยูท่ ี่ให้ระบบ MBO เป็ นกระบวนการ “ควบคุมตนเอง”
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มากกว่ากระบวนการ “ถูกควบคุม”องค์กรจําเป็ นต้องมีความพร้อมทางกายและใจ ทั้งนี้เพราะระบบ
MBO จะเกิดผลไม่เหมือนกันในองค์กรต่างๆ ปั จจัยที่สําคัญประการหนึ่ งก็คือ ระบบ MBO จะต้อง
ได้รับการสนับสนุ น และผูกพันกับนักบริ หารระดับสู งอย่างเต็มที่ เช่ น การมี บทบาทร่ วม ในการ
ยอมรั บกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ ต้ งั ขึ้ นมา ปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ่ งก็คือ ฝ่ ายบริ หารระดับสู งจะต้อง
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการนํา MBO ไปประยุกต์ใช้ก่อนที่จะตกลง รับหลักการต่างๆ
ฝ่ ายบริ หารระดับสู งจะต้องเข้าใจว่า MBO เป็ นอะไรแน่ แต่ที่สําคัญก็คือ MBO ไม่ใช่ ยาหม้อใหญ่ที่
สามารถรักษาโรคได้ทุกชนิ ด ไม่ใช่เครื่ องมือในการบริ หาร อย่างหนึ่ งหรื อเป็ นทางออกทางเดียวใน
โลกของการบริ หารเท่านั้น แต่ตอ้ งเข้าใจว่า MBO เป็ นการบริ หารระบบสมบูรณ์ มีหลายสภาพ และ
มีการนําไปประยุกต์ใช้ต่างกัน แตกต่างไปตามลักษณะองค์กร บรรยากาศ และแม้กระทัง่ ลักษณะ
ปั ญ หาขององค์ ก รนั้ น ที่ ก ํา ลัง ประสบอยู่ หลายคนเข้า ใจผิ ด ว่ า MBO เป็ นระบบการบริ ห ารที่
ปราศจากความยุ่งยาก MBO ก็ เหมื อนกับ เทคนิ คการบริ หารแบบอื่ นๆ ที่ มีจุดอ่ อนแฝงอยู่ภายใน
อย่างแน่นอน เช่น แนวโน้มของการกําหนดเป้ าหมายให้ได้ในระยะสั้นเท่านั้นต้องอาศัยแบบฟอร์ ม
มากมาย อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเน้นความสําคัญ ของเป้ าหมายมากเกินไปก็มีมาก
2. ระยะการฝึ กอบรม
เมื่อได้วิจยั และตระหนักถึ ง “ความต้องการ” MBO แล้ว บรรดาเจ้าหน้าที่ จะต้อง
รับผิดชอบในการปรับปรุ ง จะต้องได้รับการฝึ กอบรมให้ทราบถึงปรัชญาและหลักการต่าง ๆ ของ
MBO ให้ประจักษ์ชัดซึ่ งรวมขั้นตอนของกระบวนการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงด้วย MBO เป็ นการ
บริ หารระบบ “มีบทบาทร่ วม” (Participative System) ตระหนักถึ งผลกระทบที่ จะมีต่อโครงสร้ าง
ของอํา นาจหน้ า ที่ ใ นองค์ ก ร การมี บ ทบาทร่ ว มจะมี ผ ลดี ต่ อ เมื่ อ มี ก ารกระจายอํา นาจอย่ า ง
สมเหตุสมผล และจะเป็ นไปได้ต่อเมื่อผูบ้ งั คับบัญชา ให้น้อยลงไปดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาทุ กระดับ
ควรต้องได้รับการฝึ กอบรมเทคนิคของการบริ หาร แบบ “มีบทบาทร่ วม” อย่างเข้มข้นที่สุด จะต้อง
ฝึ กอบรมในเรื่ องการกําหนดเป้ าหมายร่ วมกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ถ้ามิเช่ นนั้นแล้วเจตคติเดิมจะดึงดัน
บีบให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับความต้องการของผูบ้ งั คับบัญชาแทนความต้องการร่ วมกันการบริ หาร
แบบ MBO เป็ นระบบที่ตอ้ งการการบํารุ งรักษา เป็ นประจํา รู ้จกั เจ็บ รู ้จกั ป่ วย รู ้จกั ผิดพลาด ดังนั้น
ในระยะแรก ๆ จึ งจําเป็ นจะต้องมี ก ารตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ อยู่เสมอ การใช้ระบบที่ ป รึ ก ษาจึงมี
ความจําเป็ นมาก ที่ ปรึ กษามีหน้าที่หลายอย่างเป็ นทั้งผูฝ้ ึ กอบรม ผูแ้ นะแนวแก้ไขปั ญหาตลอดจน
เป็ นตัวริ เริ มการเปลี่ ยนแปลง (Change Agent) เนื่ องจากบทบาทของที่ปรึ กษาจะมีผลกระทบมาก
ดังนั้นการคัดเลือกที่ปรึ กษาที่เหมาะสม ที่มีความสามารถจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นมาก
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3. ระยะฟูมฟัก
การสร้างบรรยากาศทางพฤติกรรม เพื่อปูทางให้ MBO ปฏิบตั ิงานได้สะดวกเป็ น
สิ่ งสําคัญประการหนึ่ ง ภาวะที่ตอ้ งให้เกิ ดขึ้นก็คือ โอกาสที่ MBO จะเริ่ มได้ในระดับสู งขององค์กร
และถ้าผูน้ าํ ระดับสู งของบรรดาผูน้ าํ ระดับล่างก็จะติ ดตามมาด้วยโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่เช่ นนั้นแล้ว
ระบบ MBO ก็ค่อย ๆ สลายอํานาจและอิทธิ พลไปจากองค์กร ในที่สุดมีความจําเป็ นจะต้องสร้ าง
ระบบให้เข้าได้กบั ความต้องการทางสังคม และจิตวิทยาของสมาชิ กทุก ๆ คนในองค์กร เราต้องไม่
พยายามยัดเยียดแนวความคิดให้กบั ลูกน้อง แต่ตอ้ งพยายามให้ผรู ้ ่ วมงานเรี ยกร้องเอา MBO เอง เช่น
การกําหนดนโยบายและการวางแผนงาน จะต้องเห็ นความสําคัญของการเปิ ดโอกาสให้มีบทบาท
ร่ วมในทุก ๆ ระดับ และระลึกด้วยว่ารางวัลจะช่วยส่ งเสริ มการประยุกต์ MBO ได้อย่างดีที่สุด ซึ่ งใน
ระบบราชการมี ขอ้ จํากัดมาก แต่ นักบริ หารก็จาํ เป็ นต้องสร้ างขึ้ นมาให้ได้ และในการวัดคุ ณ งาม
ความดี น้ นั จะต้องยึด “ผล” ของการปฏิ บตั ิงานเป็ นหลักก่อนเหตุผลอื่นๆการสร้ างบรรยากาศที่จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติของผูร้ ่ วมงานให้เป็ นไปตามความต้องการแนว MBO มีความสําคัญมาก
เพราะบรรยากาศแบบนี้ จะทําให้การยอมรับระบบเกิดขึ้นอย่างมีรากฐานมัน่ คงในบรรดาพนักงาน
ระดับล่ าง ตัวอย่างของกิ จกรรมที่ เป็ นองค์ประกอบของบรรยากาศก็มีเช่ น ระบบข้อมูลย้อนกลับ
ตลอดจน ระบบการประเมิ น ผลเหล่ า นี้ จะเสริ ม ให้ บ รรยากาศของการปฏิ บ ัติ ง านราบรื่ น เป็ น
ประโยชน์ต่อการบรรลุเป้ าหมายที่ MBO สามารถให้แก่องค์กรได้
4. ระยะการนําทั้งระบบไปปฏิบตั ิ
ปรากฏการณ์ที่จะชี้ ให้เห็นว่าบัดนี้ องค์กรพร้อมแล้วที่จะรุ ดไปข้างหน้าเป็ นองค์กร
MBO จะเคลื่อนสู่ ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารราชการแผ่นดินอย่างสมภาคภูมิก็คือ ความชัดแจ้งใน
เป้ าหมายขององค์กรในทุกระดับ ทั้งในระดับปฏิบตั ิการและระดับโครงการและแผนงาน เป้ าหมาย
เหล่านี้จาํ เป็ นจะต้องประสานสัมพันธ์สนับสนุนซึ่ งกันละกัน ถึงแม้วา่ ในหลักการ MBO จะเรี ยกร้อง
ความเฉพาะเจาะจงของเป้ าหมาย แต่เนื่ องจากอนาคตไม่มีความแน่ นอน ดังนั้นความยืดหยุ่นใน
เป้ าหมายจะต้องเป็ นที่เข้าใจและยอมรับของบรรดานักบริ หารว่าเป็ นสิ่ งจําเป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการ
กําหนดเป้ าหมายการควบคุมการดําเนิ นงานและประเมินผลจะต้องทําร่ วมกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
และผูใ้ ต้บ ังคับ บัญ ชา การควบคุ ม ตรวจสอบการปฏิ บ ัติการจะต้องทํากัน เป็ นระยะๆ ตามความ
เหมาะสมและเห็ นพ้องต้องกันของผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้วย และจะต้องปฏิ บตั ิ การต่อเนื่ องไปจนถึ งการ
ประเมิ นผลเมื่ อสิ้ น สุ ดโครงการผูบ้ ริ หารและผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาจะต้องตระหนักถึ งข้อจํากัด และ
อุปสรรคในการกําหนดเป้ าหมายร่ วมกัน เพราะเนื่ องจากการมีบทบาทร่ วม หมายถึ ง การกระจาย
อํานาจ ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาต้องยอมลดอิทธิ พลของตนเองลงไป โดยการให้ลูกน้องมีบทบาทและ
ยอมรับฟังลูกน้องมากยิง่ ขึ้น มิฉะนั้นแล้วแนวความคิดเรื่ องการมีบทบาทร่ วมจะไม่บงั เกิดผล
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5. การติดตามประเมินผล
การบริ หารแนว MBO เป็ นกระบวนการต่อเนื่ อง ดังนั้น ความยืดหยุ่นจึงเป็ นภาระ
สําคัญที่ ส อดแทรกอยู่ในกระบวนการทุ กประเภท เพื่ อให้ก ารบริ หารมีเสถี ยรภาพและเป้ าหมาย
สามารถมี ก ารปรับ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงให้เหมาะสมกับ ความต้องการที่ เปลี่ ย นแปลงอยู่เสมอการ
ทบทวน การให้คาํ ปรึ กษา ตลอดจนการควบคุม ผลการควบคุมการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
จะต้องทํากันแบบต่อเนื่ องตลอดเวลา นักบริ หารระดับสู งจําเป็ นต้องได้รับทราบงานเกี่ ยวกับการ
ปฏิ บ ตั ิ งานและข้อมู ลย้อนกลับทุ กประเภทที่ เกิ ดจากการดําเนิ นโครงการตลอดเวลาเช่ นเดี ยวกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับจะทราบถึงสถานภาพที่แท้จริ ง ตลอดจนความก้าวหน้าของ
โครงการที่ตนปฏิ บตั ิอยู่ว่าความสัมพันธ์กบั ความก้าวหน้าของโครงการอื่น ๆ ซึ่ งรวมกันแล้วเป็ น
ผลงานขององค์กรโดยส่ วนรวมว่าได้ดาํ เนิ นไปแล้วบรรลุเป้ าหมายหรื ออุปสรรคประการใดและได้
มี ก ารดํา เนิ น การแก้ไ ขหรื อ ไม่ และอย่า งไรบ้า งการบริ ห ารตามวัต ถุ ป ระสงค์ หรื อ MBO เป็ น
แนวความคิดทางการบริ หารอีกแบบหนึ่งซึ่ งแตกต่างจากการบริ หารทัว่ ไป คือมุ่งเน้นที่วตั ถุประสงค์
เป็ นหลักและให้ความสําคัญกับการบริ หารทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องของการวางแผน การ
ควบคุมงานและประเมินผลงาน MBO เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งนําเอาพฤติกรรมศาสตร์ มาใช้ประกอบ จึงจะมี
ประสิ ทธิผลที่สมบูรณ์
กำรบริหำรแบบมีส่วนร่ วม
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม (Participative Management) ซึ่ งใช้คาํ ย่อว่า PM เป็ นแนวคิด
การบริ หารอีกรู ปแบบหนึ่ ง ซึ่ งได้รับความสนใจจากวงการบริ หารเช่นกันการมีส่วนร่ วม หมายถึ ง
การเกี่ ย วข้อ งทางด้านจิ ตใจและอารมณ์ (Metal and Emotional Involvement) ของบุ ค คลหนึ่ งใน
สถานการณ์ กลุ่ม (Group Situation) ซึ่ งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็ นเหตุเร้าใจให้กระทําการให้
บรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายของกลุ่ ม นั้ น และทํา ให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบกับ กลุ่ ม ดัง กล่ า วด้ว ย
นอกจากนี้ นิ รัน ดร์ จงวุฒิ เวศย์ ได้ส รุ ป ความหมายของการมี ส่ วนร่ วมไว้อีก นัย หนึ่ งในรู ป ของ
สมการ ดังนี้
การมีส่วนร่ วม = ความร่ วมมือ + การประสานงาน + การรับผิดชอบ
Participation = Cooperation + Coordination + Responsibility
โดยให้ความหมายของความร่ วมมือร่ วมใจว่า หมายถึ ง ความตั้งใจของบุคคลที่จะมา
ทํา งานร่ ว มกัน เพื่ อ บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องกลุ่ ม การประสานงานหมายถึ ง ห้ วงเวลาและลําดับ
เหตุการณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในการกระทํากิจกรรมหรื อการงานความรับผิดชอบ หมายถึง ความรู ้สึก
ผูกพันในการกระทํางานและในการทําให้เชื่ อถือไว้วางใจ สมยศ นาวีการ ได้ให้ความหมายของ
การบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วม ว่าเป็ นกระบวนการของการให้ ผูอ้ ยู่ใต้บ ังคับ บัญ ชามี ส่ วนเกี่ ย วข้อง
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กระบวนการตัดสิ นใจ เน้นการมีส่วนเกี่ ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความเชี่ ยวชาญในการแก้ปัญหาของการบริ หารอยูบ่ นพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอํานาจ
หน้าที่ที่ถือว่าผูบ้ ริ หารแบ่งอํานาจหน้าที่การบริ หารให้กบั ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา58
ประเภทของกำรมีส่วนร่ วม
การแบ่งประเภทการมีส่วนร่ วมของนักวิชาการทั้งหลายยังมีความแตกต่างกันและใช้
เกณฑ์ ในการแบ่ งที่ แ ตกต่ า งกัน ดัง เช่ น ชาดิ ด และคณะ (Shadid and others, 1982: 356) ได้แบ่ ง
ประเภทการมีส่วนร่ วมออกเป็ นการตัดสิ นใจ (Decision Making) การดําเนิ นการ (Implementation)
ผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ในกระบวนการตัดสิ นใจนั้น ประการแรกคือการ
กําหนดความต้องการและการจัดลําดับความสําคัญ จากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง
การตัดสิ นใจในช่ วงเริ่ มต้น การตัดสิ นใจในช่ วงดําเนิ นการวางแผน และการตัดสิ นใจในช่ วงการ
ปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้
2. การมี ส่ วนร่ วมในการดําเนิ นงาน ในส่ วนที่ เป็ นองค์ประกอบของการดําเนิ นงาน
โครงการนั้นจะได้มาจากคําถามที่วา่ ใครจะทําประโยชน์ให้แก่โครงการได้บา้ ง และจะทําประโยชน์
ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริ หารงานและประสานงาน เป็ นต้น
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ในส่ วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์น้ นั นอกจาก
ความสําคัญของผลประโยชน์ในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึง การกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วยผลประโยชน์ของโครงการนี้ รวมทั้งที่เป็ นประโยชน์ ในทางบวกและ
ผลที่ เกิ ดขึ้ นในทางลบที่เป็ นผลเสี ยของโครงการ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์และเป็ นโทษต่อบุ คคลและ
สังคมด้วย
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลนั้น สิ่ งสําคัญที่
จะต้องสังเกต คือ ความเห็น (View) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซึ่ ง
จะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมีประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้
1. การยอมรับการเปลี่ ยนแปลงมี มากขึ้ น ทั้งนี้ เนื่ องจากบุ คคลได้มีส่ วนร่ วมในการ
เปลี่ยนแปลงจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
2. ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับ บัญ ชา ผูอ้ ยู่ใต้บ งั คับ บัญ ชา และผูบ้ ริ ห ารสหภาพ
แรงงานมีความราบรื่ นมากขึ้น
58

สมยศ นาวีการ, กำรบริหำรแบบมีส่วนร่ วม (กรุ งเทพฯ: บรรณกิจ, 2550), 1.
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3. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่ องจากพนักงาน มีส่วนร่ วมใน
กระบวนการขององค์กรที่สาํ คัญ เช่น การตัดสิ นใจ
4. ความไว้วางใจฝ่ ายบริ หารมีมากขึ้น พนักงานมีส่วนร่ วมจะมีความรู ้สึกไว้วางใจฝ่ าย
บริ หารมากขึ้น
5. การบริ หารผูใ้ ต้บงั คับบัญชามี ความง่ายมากขึ้ น ถ้าหากว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาผูกพัน
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไว้วางใจฝ่ ายบริ หารมากขึ้น การบริ หารจะมีความง่ายมากขึ้น
6. การตัดสิ นใจทางการบริ หารมี คุ ณ ภาพดี ข้ ึ น ทั้งนี้ เนื่ องจากการตัดสิ นใจทางการ
บริ หารมาจากบุคคลหลายฝ่ ายด้วยกันในการคิดแก้ปัญหา
7. การติดต่อสื่ อสารจากเบื้ องล่ างสู่ เบื้ องบนดี ข้ ึ น ซึ่ งจะช่ วยให้องค์กรมีสิ่งย้อนกลับ
จากพนักงานได้เป็ นอย่างดี
8. การสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ช่วยปรับปรุ งทีมงาน
ให้ดีข้ ึน ซึ่ งทีมงานมีความจําเป็ นต่อการแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนที่เผชิญโดยองค์กรส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั
การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมมีขอ้ ดี หลายประการ แต่พบว่าการบริ หารแบบ มีส่วนร่ วม
กลับไม่แพร่ หลายในองค์กรปั จจุบนั ทั้งนี้เนื่องจากเหตุหลายประการ ได้แก่
1. อุปสรรคทางด้านองค์กร ตัวขององค์กรเองทําให้เกิดอุปสรรคหลายอย่างต่อการใช้
การมี ส่ วนร่ วม อุ ป สรรคดังกล่ าว ได้แก่ ประเพณี ปรั ช ญาและค่ านิ ย มขององค์ก ร คุ ณ ภาพของ
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน คุณภาพของเจ้าหน้าที่ โครงสร้างขององค์กร การขาดบรรยากาศ
สนับสนุนและการขาดระบบการให้รางวัลในการมีส่วนร่ วม
2. อุ ป สรรคด้า นการบริ หาร อุ ป สรรคบางอย่ า งเกิ ด ขึ้ นจากตัว ของผู ้บ ริ ห ารเอง
ที่ขดั ขวางการใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งได้แก่ นิ สัยทางด้านการบริ หาร ความไม่เข้าใจการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วม สมมติฐานของทฤษฎี X ของแมคกรี เกอร์ (McGregor) การขาดความมัน่ คง
และความกลัว
3. อุ ป สรรคทางด้านผูอ้ ยู่ใ ต้บ งั คับ บัญ ชา อุ ป สรรคหลายอย่างที่ เกิ ดขึ้ นจากผู อ้ ยู่ใ ต้
บังคับบัญชามีหลายประการ ได้แก่ การขาดความสามารถในการมีส่วนร่ วม การขาดความต้องการ
การขาดความรู ้เนื้อหาหรื อความเชี่ยวชาญ การไม่รู้วา่ ถูกคาดหวังให้มีส่วนร่ วมและความกลัว
4. อุ ป สรรคทางด้ า นสถานการณ์ การใช้ ก ารบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพอาจถู กจํากัดด้วยอุ ป สรรคด้านสถานการณ์ บ างอย่างด้วย ได้แก่ เวลางาน อิ ท ธิ พ ล
ทางด้านสภาพแวดล้อม การเอาชนะอุปสรรคต่างๆ การสร้างบรรยากาศขององค์กรแบบสนับสนุ น
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง นโยบาย และระบบการให้รางวัล การให้การฝึ กอบรมและการศึกษา
และความรู ้สึกไวต่อสภาพแวดล้อม
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นโยบำย และยุทธศำสตร์ สภำคริสตจักรในประเทศไทย ปี 2015-2018
ในการประชุ ม สมัช ชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้ งที่ 33 ได้มี การ
กําหนดนโยบายสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยขึ้ น เพื่ อให้ เป็ นแนวทางการทําพันธกิ จของสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ระหว่างปี ค.ศ. 2015-2018 โดยมุ่งให้เกิ ดความมุ่งมัน่ เสริ มสร้ างพันธกิ จ
ต่าง ๆ ให้ข บั เคลื่ อนได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพื่ อให้คริ สตจักร หน่ ว ยงาน และ
สถาบันเจริ ญเติบโตเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน บนพื้นฐานพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จึงได้กาํ หนด
กรอบของนโยบายไว้ 4 ข้อ ซึ่ ง ในนโยบายที่ 3 ได้ก ล่ าวถึ ง 3 การบริ ห ารจัด การสนับ สนุ น และ
ส่ งเสริ มให้ปฏิ รูปโครงสร้ างการบริ หารและแก้ไข ปรับ ปรุ งธรรมนู ญ ระเบี ยบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
พร้อมทั้งการพัฒนาทรัพยากรทางการบริ หาร โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดความ
คล่องตัว ความเป็ นเอกภาพและความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการ โดยได้ให้ความหมายของการ
บริ หารจัดการไว้วา่ หมายถึงการดําเนิ นพันธกิจของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ไว้ให้ชดั เจนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คือ การมีคุณธรรม นิ ติธรรม การมี ส่วนร่ วม ความรับผิดชอบ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และความ
คุ ม้ ค่า และการปฏิ บ ตั ิต ามระเบีย บ หลัก เกณฑ์ ด้ว ยการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อก่ อ ให้เกิ ด ความเป็ นเอกภาพ และสร้ า งความเข้ม แข็ง ให้ก บั สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย
เร่ งศึกษาและปรับปรุ งแก้ไข ปฏิรูปโครงสร้างการบริ หารและแก้ไขปรับปรุ งธรรมนู ญ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และโครงสร้ างการบริ หารให้สอดคล้องกับการบริ หารงานของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยในปั จจุบนั ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาหน่วยงาน สถาบันที่มีรายได้ ให้มีความเข้มแข็งทาง
การเงิ น และพัฒนาทรัพย์สินให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ในการดําเนิ นพันธกิ จของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ให้การดําเนิ นพันธกิจของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล รวมทั้งเป็ นเอกภาพ ให้มีก ารปรับปรุ งระบบสารสนเทศของสภาคริ ส ตจักรใน
ประเทศไทย เร่ งพัฒนาทั้งระบบให้มี ประสิ ท ธิ ภาพ ถู กต้องแม่ นยํา และเป็ นปั จจุ บนั สามารถใช้
ประโยชน์ในการบริ หารจัดการได้ดี และ เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบัน/หน่วยงานโดยเร่ ง
ปรับปรุ งพัฒนาและเสริ มสร้างสถาบัน/หน่วยงานที่อ่อนแอให้มีความเข้มแข็ง เสริ มสร้าง สนับสนุน
สถาบัน/หน่วยงานที่เข้มแข็งให้พฒั นายิ่งขึ้ นตลอดจนถึงการพัฒนาทรัพย์สินของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการทําพันธกิ จใ ห้มีการคัดเลือกประเภทของทรัพย์สินในการ
เพิ่มศักยภาพการพัฒนาให้มีการปรั บปรุ งการบริ หารกองทุ นต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น
ตลอดจนถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้มีการเตรี ยมผูน้ าํ รุ่ นต่อไปอย่างมีคุณภาพ และเร่ ง
พัฒนาภาวะผูน้ าํ สถาบัน /หน่ วยงานของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย นอกจากนี้ ในนโยบายที่ 4
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ยังได้กล่าวถึงการพัฒนาและบริ การสังคมสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้คริ สตจักร หน่ วยงานและสถาบันทํา
พันธกิจพัฒนาและบริ การสังคม ตลอดจนถึงสร้างเครื อข่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างเหมาะสม โดย
ได้ให้ความหมายของการบริ การสังคม ไว้วา่ หมายถึง การรับใช้ การให้บริ การสังคมและเชิ งธุ รกิ จ
และการมีส่วนร่ วมกับสังคมในฐานะที่เราเป็ นท่อพระพร และภาชนะที่นาํ พระกิตติคุณไปถึงทุกคน
ตลอดถึงการร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทําให้สังคมมีสันติสุข เป็ นแผ่นดิ น
ของพระเจ้าโดยการการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกคริ สตจักรและชุมชน ส่ งเสริ มการพัฒนาอาชี พ
และรายได้ข องสมาชิก คริ ส ตจัก รตามหลัก เศรษฐกิจพอเพีย งและการเลี้ ย งตนเอง ส่ ง เสริ ม ให้
คริ ส ตจัก รเป็ นศูน ย์ก ลางการพัฒ นาและบริ ก ารชุม ชน ส่ ง เสริ ม งานสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและฟื้ นฟู
คุณ ภาพชีว ิต ผู ย้ ากไร้ ต ลอดจนถึง การช่ว ยเหลือ บรรเทาทุก ข์ ผู ท้ ุก ข์ย าก ผู ถ้ ูก ทอดทิ ้ง และ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ มีการปรับปรุ งระบบการให้บริ การและการบรรเทาทุกข์ที่รวดเร็ วและเหมาะสม
ส่ งเสริ มการอภิบาลและดูแลผูส้ ู งวัยในคริ สตจักรอย่างเหมาะสม มีการพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่ ง แวดล้อ ม ให้มีก ารเสริ ม สร้างความเป็ นเอกภาพและความร่ ว มมื อ การพัฒ นาและ
บริ ก ารสังคมในประเทศ และสู ่ การเป็ นสากล เครื อข่ายความร่ วมมือในการทําพันธกิจระหว่าง
ภาคส่ วนต่าง ๆ ของสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย และกับ คริ ส ตจัก ร องค์ก รศาสนิ ก สัม พัน ธ์
องค์กรเอกชนและองค์กรภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ59
จากนโยบายและยุทธศาสตร์ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยค.ศ.2015-2018 ตาม
รายละเอีย ดที ่ป รากฏทางสํ า นัก งานพัน ธกิจ การศึก ษา สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสภาคริ สตจักรในประเทศไทยให้ทาํ หน้าที่กาํ กับดูแล และติดตาม
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนในสัง กัดมูล นิ ธิแห่ ง สภาคริ ส ตจักรในประเทศไทย ทั้ง 27 โรงเรี ย น
ได้นาํ นโยบายที่ 3 เรื่ อง การบริ หารจัดการ เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบันและหน่วยงาน
โดยกําหนดให้มีการเร่ งปรับปรุ งพัฒนาและเสริ มสร้ างสถาบันและหน่ วยงานที่อ่อนแอให้มีความ
เข้ม แข็ง และเสริ ม สร้า ง สนับ สนุ น สถาบัน และหน่ว ยงานที ่เข้ม แข็ง ให้พ ฒั นายิ่ง ขึ้ น มาจัด ทํา
ยุท ธศาสตร์ ใ นการบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นในสัง กัด มูล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย
โดยจัด ทํา เป็ นปรั ช ญา พันธกิ จ และนโยบาย ของสํานักงานพันธกิ จการศึ ก ษา โดยมี ป รั ช ญาว่า
“สํานักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาสังกัดพันธกิจการศึกษาฯเป็ นแหล่งประกาศพระกิตติคุณและอภิบาล
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ผูเ้ ชื่ อโดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนามนุ ษย์ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบอย่างขององค์
พระเยซู ค ริ ส ต์ บนพื้ น ฐานพระวจนะของพระเจ้าและมีวิสัยทัศน์ ปี 2015-2018 คือ “สํานัก งาน
พันธกิ จการศึ กษา มู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มุ่งส่ งเสริ ม สนับ สนุ น และพัฒนา
สถาบันการศึกษาสังกัดพันธกิ จการศึกษาฯ ให้จดั การศึกษาอย่างมี คุณภาพตามนโยบายของสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับชาติและสากล” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ส่ งเสริ ม
และสนับสนุ นให้สถาบันการศึกษาเป็ นแหล่งประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู คริ สต์ 2) ส่ งเสริ ม
และสนับสนุนการอภิบาลผูเ้ ชื่อและผูส้ นใจ 3) สนับสนุนและส่ งเสริ มการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
คุ ณธรรม และจริ ยธรรม ดําเนิ นชี วิตตามหลัก พระวจนะของพระเจ้า 4) ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น
การจัดการศึ กษาอย่างมี คุณภาพทุ กระดับ มีมาตรฐานในระดับชาติและสากล 5) สนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มการพัฒนาบุ คลากร การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ 6) แบ่งเบาภาระการจัด
การศึกษาของรัฐบาลและได้จดั ทําเป็ นกรอบนโยบายของพันธกิ จการศึกษาเพื่อ 1) ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งประกาศพระกิตติคุณและการอภิบาล 2) เสริ มสร้างความร่ วมมือ
ให้ ค ริ ส ตจัก รท้อ งถิ่ น มี ส่ วนร่ ว มในการประกาศพระกิ ต ติ คุ ณ การอภิ บ าลและอื่ น ๆ 3) จัด ทํา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของพันธกิ จการศึกษาฯเพื่อเป็ นมาตรฐานในการพัฒนาสถานศึกษาใน
สังกัด 4) ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาที่ มีคุณภาพตามาตรฐานในระดับชาติและ
สากล 5) ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาในสังกัดมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 6) ส่ งเสริ มให้
มีการเตรี ยมและพัฒนาผูน้ าํ ทุกระดับในสถานศึกษา 7) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความ
เข้ม แข็งในทุก ด้าน 8) ส่ งเสริ ม ให้ส ถานศึ กษาที่ มีศ กั ยภาพมี ก ารขยายการจัดการศึ กษาเพื่ อขยาย
แผ่นดินของพระเจ้า และ 9) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สถานศึกษามีส่วนในการพัฒนาและบริ การ
ชุมชนและสังคม
งำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
งำนวิจัยในประเทศ
รื่ นจิตต์ ตรี นุรักษ์ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการบริ หารโรงเรี ยนอนุ บาลเอกชนเพื่อมุ่งสู่ ความ
เป็ นเลิศในจังหวัดนครปฐม โดยการศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารโรงเรี ยนอนุ บาลเอกชนเพื่ อ
มุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศในจังหวัดนครปฐม จากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอนุ บาลเอกชนในจังหวัดนครปฐม คือ
ผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูจ้ ดั การ ครู ใหญ่ และผูช้ ่วยครู ใหญ่ หรื อหัวหน้าแผนกอนุบาล จํานวน 136 คน จาก
34 โรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ ในจังหวัดนครปฐม
โรงเรี ยนดําเนินการบริ หารงานทั้ง 11 ด้าน ดังนี้ 1) ความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาชี พ ส่ งให้บุคลากรร่ วมกัน
ทํางานเป็ นที ม 2) วิสั ย ทัศ น์ และเป้ า หมายร่ วมกัน โดยการประชุ ม วางแผนการสอนร่ วมกัน ใน
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ระดับชั้นต่าง ๆ 3) สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ครู จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้
นักเรี ยนได้รับประสบการณ์ การเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งและค้นพบตนเองมากที่สุด 4) มีจุดเน้น
การเรี ยนการสอน โรงเรี ยนมีหลักสู ตรที่มีเป้ าหมายชัดเจน 5) การสอนมีจุดประสงค์ที่ชดั เจน คณะ
ครู ร่วมกันกําหนดจุดประสงค์และแผนการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ 6) ความคาดหวัง
ในความสําเร็ จของนักเรี ยนสู ง โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงความสามารถทั้งในและนอก
โรงเรี ยน 7) การเสริ มแรงในเชิ งบวก โรงเรี ยนสร้างบรรยากาศให้มีการเคารพนับถือกันของครู และ
นักเรี ยน 8) การติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยน คณะครู ทุกคนดู แลการเรี ยนและความประพฤติ
ของนัก เรี ยนอย่างใกล้ชิ ด 9) ส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิดชอบและสิ ท ธิ ข องนัก เรี ย น ผูบ้ ริ ห ารและครู มี
ความสั ม พัน ธ์ อนั ดี ก ับ นัก เรี ย น 10) การสร้ างความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งโรงเรี ย น บ้าน และชุ ม ชน
โรงเรี ยนจัดทําคู่มือผูป้ กครองที่ประกอบด้วยปรัชญาและนโยบาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน และ 11) แหล่ ง การเรี ย นรู ้ โรงเรี ย นพานัก เรี ย นทัศ นศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ ข อง
นักเรี ยน โดยกําหนดไว้เป็ นแผนงานของโรงเรี ยน60
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนที่มี
ความเป็ นเลิศในประเทศไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุ ณภาพแห่ งชาติ มัลคอล์ม บอลดริ จ ผล
การศึ ก ษาวิ จ ัย พบว่า การบริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนที่ มี ค วามเป็ นเลิ ศ ในประเทศไทย ตามเกณฑ์
มาตรฐานรางวัลคุ ณภาพแห่ งชาติ มัลคอล์ม บอลดริ จ ด้านกระบวนการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ น
ระดับมาก โดยด้านที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด คือ การนําองค์การ รองลงมาคือ การวางแผนเชิ งกลยุทธ์
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ผลที่ได้จากการประเมิน
ด้านผลลัพธ์ จากการดําเนิ นการที่ เป็ นเลิ ศ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่ มี
ค่าเฉลี่ ยสู งที่สุ ดคื อ ผลลัพ ธ์ด้านการนํา องค์การ และการปกครอง รองลงมาคือ ผลลัพ ธ์ด้านการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน และกระบวนการทํา งาน องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผลลัพธ์ดา้ นการ
มุ่งเน้นนักเรี ยนและผูป้ กครอง61

รื่ นจิ ตต์ ตรี นุรัก ษ์, “การบริ หารโรงเรี ย นอนุ บ าลเอกชนเพื่ อมุ่ งสู่ ความเป็ นเลิ ศ ใน
จัง หวัด นครปฐม” (วิท ยานิ พ นธ์ ม หาบัณ ฑิ ต ภาควิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บัณ ฑิ ต วิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550), บทคัดย่อ.
61
ศุ ภ ลัก ษณ์ เศษธะพานิ ช , “การพัฒ นาระบบการบริ ห ารมุ่ ง เน้น ความเป็ นเลิ ศ ของ
สถานศึกษาเอกชน” (วิทยานิ พนธ์ ครุ ศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาบริ หารการศึกษา บัณฑิ ตวิท ยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), บทคัดย่อ.
60
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สมจิตร อุดม ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยน
เอกชนระดับ ประถม ศึ กษาในภาคใต้ พบว่า ความสําเร็ จของการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษาในภาคใต้ โดยภาพรวมต้องมุ่งบริ หารองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ตามลําดับมากไป
น้อย คือ ด้านการวิเคราะห์ระบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยน ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน ด้าน
การพัฒนาบุคลกรและด้านการบริ หารและสนับสนุน ตามลําดับ62
อุดมชัย สวนทวี ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการศึกษารู ปแบบการวางแผน กลยุทธ์ในการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาสั งกัดสํานักงานสามัญ ศึ กษา
จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาสภาพของรู ปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐานของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี ปั ญหาของรู ปแบบการ
วางกลยุทธ์ในการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริ หารโดย
ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสระบุรีที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นโดยทําการศึ กษาจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาสั งกัดสํานักงานสามัญศึ ก ษา
จังหวัดสระบุรี จํานวน 21 คน63
ราตรี ศรี ไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์
การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา พบว่า สภาพปั จจุบนั
ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านที่ อยู่ในระดับ มากเป็ นลําดับ ที่ 1 คื อ 1) ด้านการกําหนดทิ ศ ทาง ส่ วนสภาพอัน พึ ง
ประสงค์ฯ ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และทุกด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน 2) กลยุทธ์
การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิ ศของ โรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับ ประถมศึ กษา ประกอบด้วย และ
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สมจิต ร อุ ด ม, “ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อความสํ าเร็ จในการบริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนระดับ
ประถมศึกษาในภาคใต้” (วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรนคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2550), บทคัดย่อ.
63
อุ ด มชัย สวนทวี , ”การศึ ก ษารู ป แบบการวางแผนกลยุท ธ์ ใ นการบริ ห ารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสระบุรี”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สถาบันราชภัฎพระนครศรี อยุธยา, 2551), บทคัดย่อ.

60
3) การกําหนดกลยุทธ์ กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์ผกู ใจผูป้ ฏิบตั ิงาน กลยุทธ์ ปรับปรุ งการบริ หารผล
การดําเนินงาน และกลยุทธ์ ปรับปรุ งระบบและกระบวนการ64
ขันติ มโนเจริ ฐ และกฤต จริ นโท ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการบริ หารจัดการเชิง กลยุทธ์ของ
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย: กรณี ศึกษาโรงไฟฟ้ าบางปะกง โดยมีวตั ถุประสงค์ของการ
วิจยั เพื่ อศึ กษาผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ มี ผลต่อการ
บริ หารของโรงไฟฟ้ าบางปะกง เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ปั ญหาและอุปสรรค ในการบริ หารงาน
และเพื่อศึกษาความคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารของโรงไฟฟ้ าบางปะกง ในการกําหนดแนวทางการแก้ไข
ผลการวิจยั พบว่า โรงไฟฟ้ าบางปะกงมี ก ารปฏิ บ ตั ิ งานที่ เป็ นไปมาตรฐานสากลทั้งทางด้านการ
ดําเนินงานการบริ หารงานคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร(TQM) และตามเกณฑ์ TQA จากการวิเคราะห์พบว่า
โรงไฟฟ้ าบางปะกงมีโอกาสที่ดีจากทําเลที่ต้ งั เป็ นยุทธศาสตร์ ดา้ นการผลิ ตไฟฟ้ าของประเทศ และ
ได้รับการยอมรับจากสังคมและชุ มชนโดยรอบส่ วนอุ ปสรรคที่ พบคือการบังคับใช้กฎหมายโดย
รัฐบาลให้โรงไฟฟ้าต้องจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ (EHIA) ซึ่ งมี
ผลกระทบต่ อ การผลิ ต ไฟฟ้ า ส่ ว นการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายในพบว่า มี จุ ด แข็ ง คื อ มี
กระบวนการผลิ ต และบํ า รุ งรั ก ษาที่ มี ม าตรฐานและมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งบุ ค ลากรมี
ประสบการณ์ และเชี่ ยวชาญ พร้ อมด้วยการทํางานเป็ นที ม และเป็ นองค์ก รแห่ งการเรี ย นรู ้ ส่ วน
จุดอ่อนรวมถึงปั ญหาอุปสรรคในการดําเนิ นการพบว่า ต้องมีการปรับปรุ งทัศนคติ จิตสํานึ ก ในการ
ทํางานและปรับปรุ งกระบวนการสื่ อสารให้มากขึ้น ส่ วนปั จจัยแห่ งความสําเร็ จพบว่าโรงไฟฟ้ าบาง
ปะกง มีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องด้วยการทํางานเป็ นทีมและ
ผูน้ ําที่มีวิสัยทัศน์ที่ ดีและกลยุท ธ์ที่ สําคัญ ในปี 2554 เป็ นการกําหนดกลยุทธ์ ระดับ หน้าที่ ในด้าน
พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริ มสร้างวัฒนธรรม องค์กร และค่านิ ยมร่ วม ด้านปรับปรุ งการดําเนินงาน และ
ด้านสังคมและชุมชม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์และการยอมรับที่ดี65
รัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล และ ชยุต วิจิตรสุ นทร ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง แนวทางพัฒนาการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นบ้า นโป่ งแดงสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ราตรี ศรี ไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์, “การพัฒ นากลยุท ธ์ การบริ หารสู่
ความเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ระดับ ประถมศึ ก ษา” (วิท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตรดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), บทคัดย่อ.
65
ขันติ มโนเจริ ฐ และกฤต จริ นโท, “การบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ของการไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิ ตแห่ งประเทศไทย: กรณี ศึ ก ษาโรงไฟฟ้ าบางปะกง” (วิท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร, 2553), บทคัดย่อ.
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ประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า สภาพและปั ญหาการบริ หารสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ
ของโรงเรี ยนบ้านโป่ งแดง พบว่า สภาพการบริ หารงานทั้ง 7 องค์ประกอบ อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งไม่
ก่อให้เกิดปั ญหา ยกเว้นด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรที่มีสภาพการบริ หารงานอยูใ่ นระดับน้อยจึงทําให้
เกิ ดปั ญหามากที่จะต้องนํามาหาแนวทางเพื่อพัฒนา ผลการหาแนวทางการบริ หารสถานศึกษาสู่
ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนบ้านโป่ งแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ด้านการบริ หารจัดการงบประมาณ มีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้
ผูบ้ ริ หารควรมีการบริ หารจัดการงบประมาณและประเมินความต้องการจากทุกฝ่ าย นอกจากนี้ ควรมี
การประเมิน ด้านขี ดความสามารถและอัตรากําลังบุ ค ลากร และในการสร้ างสภาพแวดล้อมของ
บุคลากร66
สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการนําเสนอรู ปแบบระบบการบริ หารคุณภาพ
ทัว่ ทั้งองค์กรในสํานักงานศึ กษาธิ การจังหวัด ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบระบบการบริ หารคุ ณภาพ
แบบ TQM ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ แนวคิดและหลักการ โครงสร้างระบบงาน และขั้นตอนการ
ดําเนิ นงาน แนวคิดและหลักการที่นํามาประยุกต์ใช้ประกอบด้วย วัตถุ ประสงค์ของระบบ TQM
หลักการของระบบ ลักษณะพื้นฐานการบริ หารงานแบบ TQM และองค์ประกอบขององค์กรตาม
ระบบ TQM โครงสร้างระบบงานประกอบด้วย โครงสร้างการบริ หารงาน และบทบาทหน้าที่ตาม
โครงสร้ างการบริ ห ารงาน TQM คณะกรรมการบริ ห ารงาน TQM คณะทํางาน TQM และกลุ่ ม
กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณ ภาพ ขั้น ตอนของการดํา เนิ น งานมี 4 ระยะ ซึ่ งประกอบด้ว ย การเตรี ย ม
การดํา เนิ น งาน การดํา เนิ น งานตามแผน การตรวจประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน และสรุ ป ผล
การดําเนินงาน67
มนัส บุญชม ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการพัฒนาระบบบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ควบคู่วิชาสามัญผลการวิจยั พบว่า สภาพปั จจุบนั ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ด้านการนําองค์การ สภาพที่ พึงประสงค์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการนําองค์การ
โรงเรี ยนกลุ่มภาคใต้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของความต้องการจําเป็ นสู งสุ ด คือ ด้านการวัดผลการวิเคราะห์
66

รัตติ ย า วงศ์หิ รัญ ตระกู ล และชยุต วิจิตรสุ นทร, “แนวทางการพัฒ นาการบริ ห าร
สถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนบ้านโป่ งแดง” (วิทยานิ พนธ์ครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขา
การบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), บทคัดย่อ.
67
สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์ , “การนําเสนอรู ปแบบคุ ณภาพแบบมุ่งคุ ณภาพทั้งองค์การใน
สํานักงานศึกษาธิ การจังหวัด” (วิทยานิ พนธ์ครุ ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ต ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), บทคัดย่อ.
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และการจัดการความรู ้ โรงเรี ยนกลุ่ม ภาคกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยของความต้องการจําเป็ นสู งสุ ด คือ
ด้านการมุ่งเน้นผูป้ ฏิ บตั ิงาน ระบบบริ หารสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามัญที่พฒั นาขึ้นมี 2 ระบบ คือ 1) ระบบบริ หารโรงเรี ยนในภาคใต้ คือ ระบบบริ หารสู่
ความเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นเอกชน สอนศาสนาอิ ส ลามควบคู่ วิช าสามัญ มุ่ ง เน้น การวัด ผล การ
วิเคราะห์ การจัดการความรู ้ และการปฏิ บ ัติงาน และ 2) ระบบบริ หารโรงเรี ย นในภาคกลาง คื อ
ระบบบริ ห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามควบคู่ วิช าสามัญ มุ่ ง เน้ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานและการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการความรู ้ 68
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จใน
การบริ หารโรงเรี ยนตามแนวปฏิรูปการศึกษาใน 12 เขตการศึกษา และเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
ทั้งสิ้ น 14 โรงเรี ยน กลุ่มให้ขอ้ มูลเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนครู นกั เรี ยนผูป้ กครองศึกษานิ เทศก์และชุ ม
ชมผลการวิจยั พบว่าด้านโรงเรี ยนและสถานศึ กษาโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ ต้ งั อยู่ในเขตชุ ม ชนที่ มีการ
คมนาคมค่อนข้างสะดวกเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ทุกโรงเรี ยนมีอาคารเรี ยนและอาคารประกอบตาม
แบบที่ กรมสามัญ ศึ กษากําหนดเอื้ ออํานวยต่อการเรี ยนการสอนและสามารถปลู ก ฝั งให้นักเรี ยน
ร่ ว มมื อ กัน ในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้อ มได้เป็ นอย่า งดี นอกจากนั้ น ทุ ก โรงเรี ย นเป็ นผู ้มี ค วามรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ ท างการบริ ห ารมี เทคนิ คและกลยุท ธ์ ในการบริ หารให้ป ระสบ
ความสําเร็ จหลากหลายและครู ส่วนใหญ่มีความรู ้ และประสบการณ์ ในการสอนมี การเตรี ยมการ
สอนจัดทําแผนการสอน โดยเน้นให้นกั เรี ยนเป็ นศูนย์กลางด้านหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการ
สอน โดยโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการจัดหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น มีการสร้างบรรยากาศในการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนได้รู้จกั ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มี
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนนวัตกรรมและเทคโนโลยี69
ชนิ ด า มิ ต รานัน ท์ , ชุ ลี ก ร โชติ ดี , ธี รพงศ์ จุ ล สายพัน ธ์ , พรชัย มั่น หมาย และมยุ รี
เสื อคําราม ได้ท าํ การวิจยั เรื่ องแนวทางพัฒ นาการจัดการศึ ก ษาสู่ ความเป็ นเลิ ศทางวิช าการของ
ภาควิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ” โดยศึกษาตามภารกิ จหลักของ
มนัส บุ ญ ชม, “การพัฒ นาระบบบริ ห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นเอกชนสอน
ศาสนาอิ ส ลามควบคู่ วิช าสามัญ” (วิทยานิ พ นธ์ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาวิชาบริ ห ารการศึ กษา
บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2555.
69
สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา, รำยงำนกำรวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่ อควำมสำเร็จใน
กำรบริ ห ำรโรงเรี ย นตำมแนวปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำใน 12 เขตกำรศึ ก ษำและเขตกรุ งเทพมหำนคร
(กรุ งเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2555), บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร.
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ภาควิชาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การทางวิ ชาการแก่สังคม และการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม ผลการวิจยั พบว่า ด้านการเรี ยนการสอนควรกําหนดทิศทางของหลักสู ตรจาก
ความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิตและสังคม เน้นการปฏิบตั ิจริ ง มีการประเมินผลการเรี ยนที่หลากหลาย
กระตุน้ ให้มีงานวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และควรมีการสนับสนุนให้คณาจารย์มี
การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ตลอดจนถึ งการมี วิธี ก ารปฏิ บตั ิ ที่ ดีเลิ ศ (Best Practice) ซึ่ งกัน และกัน และ
แสวงหาบุคคลภายนอกมาสนับสนุน และมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน และมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ ด้านการวิจยั ควรสนับสนุ นให้คณาจารย์มีผลงานวิจยั ทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติมากขึ้น เช่น มอบหมายภาระงานให้คณาจารย์อย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ของคณาจารย์สนับสนุ นทุนวิจยั มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจยั สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ทาํ วิจยั มีประเด็น
(Theme) ของงานวิจยั สอดคล้องกับนโยบาย70
ณัฐวรรณ บังอร ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการจัดการสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
ในเขตอําเภอทับคล้อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนในเขตอําเภอทับคล้อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมมีการจัดการสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ อยูใ่ น
ระดับ มาก เมื่ อพิจารณา เป็ นรายด้านโดยเรี ยงค่ าเฉลี่ ยจากค่ามากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคลมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
มากด้านภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ก ารปฏิ บ ัติ อยู่ในระดับ มาก ด้านการบริ ห ารงาน
วิชาการมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก ด้านการบริ หารทัว่ ไปมีการปฏิ บตั ิอยู่ในระดับมาก ด้านการ
กํา หนดกลยุ ท ธ์ มี ก ารปฏิ บ ัติ อ ยู่ใ นระดับ มาก และด้า นการมุ่ ง เน้ น ผู ้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ ง นัก เรี ย น
ผูป้ กครอง และชุมชน มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง71

70

ชนิ ด า มิ ต รานัน ท์ , ชุ ลี ก ร โชติ ดี , ธี รพงศ์ จุ ล สายพัน ธ์ , พรชัย มั่น หมาย และมยุรี
เสื อคําราม, “แนวทางพัฒนาการจัดการศึ ก ษาสู่ ความเป็ นเลิ ศทางวิช าการของภาควิช าการศึ ก ษา
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556), บทคัดย่อ.
71
ณัฐวรรณ บังอร, “การจัดการสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนในเขตอําเภอ
ทับคล้อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร” (วิทยานิ พนธ์
ปรัชญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาการบริ หารการศึกษา บัณ ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษ ณุ โลก, 2556),
บทคัดย่อ.
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โชติ แย้ม แสง ได้ ท ํา การวิ จ ัย เรื่ องกลยุ ท ธ์ ก ารดํ า เนิ น งานสู่ ความเป็ นเลิ ศ ของ
สถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาได้กลยุทธ์การดําเนินงานสู่ ความเป็ นเลิศ 8 กล
ยุท ธ์ คื อ 1) ปลู ก จิ ตสํานึ ก ในการปฏิ บ ัติงานในหน้าที่ ตามหลัก ธรรมาภิ บ าล และส่ ง เสริ ม ความ
เป็ นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 2) พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยและจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เชิงบูรณา
การด้านปฐมวัย 3) ประชาสัมพันธ์เชิ งรุ กให้ครอบคลุ มทันสมัยกับกลุ่มเป้ าหมาย 4) ปรับระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่ไม่เอื้อต่อการบริ หารจัดการ 5) สร้างความมัน่ ใจและความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานแก่
ผูเ้ กี่ยวข้อง 6) ปลุกเร้าให้ผปู ้ กครองเห็นความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย 7) ปรับปรุ งตกแต่งอาคาร
สถานที่ สภาพแวดล้อมสําหรับเด็กปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ 8) สร้างวัฒนธรรมที่ดีใน
การประกันคุ ณภาพภายในองค์กร และจากการประเมิน พบว่า กลยุทธ์ การดําเนิ นงานสู่ ความเป็ น
เลิศนี้ สามารถนําไปใช้ได้กบั สถานศึกษาปฐมวัยทุกสังกัด72
ตะวัน สื่ อกระแสร์ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการโรงเรี ยนเอกชนสู่
ความเป็ นเลิ ศ ผลวิจยั พบว่าการบริ หารจัดการโรงเรี ยนเอกชนสู่ ความเป็ นเลิศมีสภาพดังนี้ 1) ด้าน
การบริ ห ารจัด การวิ ช าการพบว่ า เน้ น คุ ณ ภาพของครู มี ก ารใช้ ศ ัพ ท์ เทคนิ ค ในการสอน ให้
ความสําคัญกับทุกกิจกรรมสอนอย่างมีความหมาย ส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม มีการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้ภายนอก มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง มีการจัดห้องเรี ยนพิเศษ เน้นความ สามารถ
ด้านภาษาไทย สอนภาษาเพื่อนบ้านในแถบเอเชีย และประชาคมอาเซี ยนโดยเจ้าของภาษา 2) ด้าน
การบริ หารจัดการงบประมาณพบว่ามีการจัดทําบัญชี การรับ การจ่าย และการใช้งบประมาณให้คุม้ ค่า ลด
ความเสี่ ยง และจัดหาแหล่งเงินภายนอก 3) ด้านการบริ หารจัดการบุคลากรพบว่า ผูบ้ ริ หารมีความ
เป็ นผู น้ ําและเป็ นผู บ้ ริ ห ารมื อ อาชี พ สร้ า งขวัญ กํา ลัง ใจและแรงจู ง ใจแก่ ค รู มี ระบบนิ เทศที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ปรับครู ให้เหมาะสมกับวิชาและชั้นเรี ยน ลดจํานวนผูบ้ ริ หารระดับสู ง รับคนให้ตรง
กับงาน มี การสอนงาน อบรมภาษาอังกฤษให้กบั ครู ใหม่ เน้นจรรยาบรรณครู และ 4) ด้านการ
บริ หารทัว่ ไป พบว่ามีการลดสายงานบังคับบัญชา เน้นธุ รกิจศึกษาดําเนิ นการก่อนคู่แข่ง เน้นความ
เป็ นเลิศในการให้บริ การ บริ หารแบบมีส่วนร่ วม จัดสิ่ งแวดล้อมให้ร่มรื่ น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรี ยน
ใช้เทคโนโลยีในการบริ หารและการเรี ยนการสอน และประหยัด การบริ หารจัดการโรงเรี ยนเอกชน
สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มี ปั ญ หาดังนี้ 1) ด้านการบริ ห ารวิช าการพบว่า โรงเรี ยนเอกชนส่ วนใหญ่ รับ
นัก เรี ย นที่ มี ผลการเรี ยนตํ่า สื่ อการเรี ย นการสอนและอุ ป กรณ์ ก ารสอนไม่ เพี ย งพอ 2) ด้านการ
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โชติ แย้มแสง, “กลยุท ธ์ ก ารดําเนิ นงานสู่ ความเป็ นเลิ ศ ของสถานศึ ก ษาปฐมวัยใน
จังหวัดปทุม ธานี ” (วิท ยานิ พนธ์ดุษฎี บณ
ั ฑิ ต บัณ ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิท ยาลัยธุ รกิ จบัณ ฑิ ต, 2557),
บทคัดย่อ.
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บริ หารงบประมาณพบว่า ขาดงบประมาณในการลงทุนและระบบสวัสดิ การไม่มีคุณภาพ 3) ด้าน
การบริ หารบุคลากร พบว่า ขวัญและกําลังใจของครู ลดลง ครู ที่มีอายุนอ้ ยบางส่ วนลาออกไปสอบ
บรรจุเป็ นข้าราชการ ไม่มีโครงการจัดอบรมสัมมนาสําหรับครู โรงเรี ยนเอกชน รัฐเป็ นผูก้ าํ หนด
เงินเดือน ครู ผสู ้ อนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ขาดครู ที่มีคุณภาพ ครู ที่มีอายุมากมีปัญหาในการ
จัดทําสื่ อ ICT และ 4) ด้านการบริ หารทัว่ ไปพบว่า โรงเรี ยนเอกชนแข่งขันกันเอง และแข่งขันกับ
โรงเรี ย นรั ฐ บาล นโยบายภาครั ฐ เกี่ ย วกับ โรงเรี ย นเอกชนไม่ ชัด เจน จํานวนนัก เรี ย นลดลง มี
โรงเรี ยนนานาชาติเพิ่มขึ้น และครู โรงเรี ยนเอกชนต้องทําหน้าที่หลายอย่างนอกเหนื อจากงานสอน
ยุท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นเอกชนสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ คื อ “INTERACTIVE Strategy”
ประกอบด้ว ยยุ ท ธศาสตร์ ย่อ ยดัง นี้ 1) การใช้ น วัต กรรม (Innovation: I) 2) การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
(Network: N) 3) การใช้เทคนิ คเชิ งบริ หาร (Administrative Techniques: T) 4) การให้ความสําคัญ
กับภาษาอังกฤษ (English Language: E) และสิ่ งแวดล้อม(Environment: E) 5) การให้ความสําคัญ
กับการสร้ างสัมพันธ์ (Relationship: R) การปรับโครงสร้ างใหม่และการปฏิรูป (RE-Organize and
Reform: R) และการทํา วิ จ ัย เชิ ง ทดลองที่ ไ ด้ ผ ลรวดเร็ ว (Research: R) 6)การปรั บ การวัด และ
ประเมินผลตามสภาพจริ ง (Authentic Evaluation: A) 7) การให้ความสําคัญกับการลงทุน (Cost: C)
และหลักสู ตร (Curriculum: C) 8) การให้ความสําคัญกับ ภาษาไทย (Thai Language: T) 9) การ
ให้ความสําคัญกับการจูงใจบุคลากร (Incentive: I) 10) การให้ความสําคัญกับการสร้างค่านิ ยมร่ วม
(Value: V) และ 11) การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม (Ethics: E)73
งำนวิจัยต่ ำงประเทศ
สตี เฟน แมทธิ ว (Stephen Mathews) ได้ท ําการวิจ ัย เรื่ อ ง Benchmarking the NAAC
Accreditation Model งานวิจ ัย มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เป็ นการเปรี ย บเที ย บจุ ด เด่ น เกณฑ์ ด้า นการจัด
การศึกษาของรู ปแบบ ของคณะกรรมการการประเมิ นผลและประกันคุ ณภาพแห่ งชาติ (National
Accreditation and Assessment Council: NAAC) กั บ รู ป แ บ บ MBNQA ซึ่ ง ทั้ ง 2 รู ป แ บ บ มี
กระบวนการแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ในด้านการประเมินของทั้ง 2 มีความแตกต่างกันมากใน
เรื่ องของเกณฑ์และค่าคะแนน นัน่ คือ รู ปแบบ MBNQA ให้ค่าคะแนนสําหรับผลลัพ ธ์ด้นองค์กร
คิดเป็ น 45% ในขณะที่รูปแบบของ NAAC ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์และค่าคะแนนสําหรับผลลัพธ์ดา้ น
องค์กร นอกจากนี้ รูปแบบ NAAC ไม่ได้พิจารณาด้านภาวะผูน้ าํ เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยนําเข้า
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ตะวัน สื่ อกระแสร์ , “ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ”
(วิท ยานิ พ นธ์ ดุษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ภาควิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ
เชียงใหม่, 2557), บทคัดย่อ.
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เกณฑ์และค่าคะแนนตามรู ปแบบ NAAC แบ่งออกเป็ นด้านปั จจัยนําเข้า 3 ส่ วน คื อ หลักสู ตร 15
คะแนน ทรัพ ยากรการเรี ย นรู ้ 15 คะแนน การจัด องค์ก รและการบริ ห าร 10 คะแนน ส่ วนด้า น
กระบวนการแบ่ งเป็ น 3 ส่ วน คื อ การสอน การเรี ยนรู ้ และการประเมิ น ผล 30 คะแนน การวิจยั
การให้คาํ ปรึ กษา และการขยายผล 10 คะแนน การสนับสนุนนักเรี ยนและความก้าวหน้า 10 คะแนน
และด้านการสนับสนุ น คือ การปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุ ขอนามัย 10 คะแนน ซึ่ งสามารถนําเข้ามารวมอยูใ่ น
ด้านปั จจัยนําเข้า หรื อด้านกระบวนการขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์ ของผูร้ ั บ การประเมิน คะแนนรวม
ทั้งสิ้ น 100 คะแนน หลังจากทําการเปรี ยบเที ยบข้อเด่ น ข้อด้อยของรู ป แบบทั้งสอง ผูว้ ิจยั จึ งได้
เสนอรู ปแบบการจัดการด้านการศึกษาโดยอาศัยองค์ประกอบของเดิมมากที่สุดและจัดค่าคะแนนให้
มี ความสําคัญ เท่ ากันทั้งด้านปั จจัย กระบวนการ และผลลัพ ธ์ และให้รูปแบบใหม่เป็ นรู ป แบบที่
เข้าใจได้ง่ายและสามารถปฏิบตั ิได้74
แพทริ ก ชิ พ (Patrick Shipe) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการจัดการคุ ณภาพสู่ ความเป็ นเลิ ศใน
โรงเรี ยน โดยใช้วจิ ยั เชิงคุณภาพในลักษณะการศึกษาเป็ นรายกรณี พบว่า การจัดการคุณภาพสู่ ความ
เป็ นเลิศจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ การสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารที่เข้มแข็ง การปรับปรุ งอย่าง
ต่อเนื่ อง การแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ การปรั บปรุ งการสื่ อสาร การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
การจัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม การใช้การอบรมในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะจะ
สอดคล้องกับการใช้ทฤษฎีแรงจูงใจในการบริ หารงาน75
ราฟ เทอร์ แรน (Ralph Teran) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการวางแผนกลยุทธ์ระบบการศึกษา
ของโรงเรี ยนในเขตเมื อง ผลการวิจยั พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนส่ งผลดี ต่อโรงเรี ยน
และทําให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีความตั้งใจ กระตือรื อร้น มุ่งมัน่ ในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน ทําให้
เกิดวัฒนธรรมความร่ วมมือพัฒนางานกับผูน้ าํ ชุ มชนมากยิ่งขึ้น แต่ยงั พบว่า ปั ญหาอุปสรรคในการ
วางแผนเชิ งกลยุท ธ์ของโรงเรี ยนในเขตเมื อง คือการคัดเลื อกและการฝึ กอบรมผูร้ ับผิดชอบและ
ขนาดของกลุ่มใหญ่เกินไป76
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สตีเฟน นิวบาย (Stephen Newby) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ
โดยรวมในโรงเรี ยนประถมศึ กษา โดยศึ กษาเปรี ยบเที ยบในโรงเรี ยนที่ มีระบบบริ หารคุ ณภาพสู่
ความเป็ นเลิศโดยรวมมาปรับใช้ จํานวน 4 โรงเรี ยน กับโรงเรี ยนที่ไม่มีการนําระบบบริ หารคุณภาพ
สู่ ความเป็ นเลิศโดยรวมมาใช้ จํานวน 4 โรงเรี ยน พบว่ามีความแตกต่างกันของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในเรื่ องการฝึ กอบรมและการเข้าใจแนวคิ ดในเรื่ องระบบบริ หารคุ ณภาพสู่ ความเป็ นเลิ ศโดยรวม
นอกจากนี้ ยงั พบความแตกต่างในเรื่ องการตอบสนองความต้องการของผูป้ กครองและนักเรี ยน ซึ่ ง
ถือว่าความพึงพอใจของนักเรี ยนและผูป้ กครองเป็ นตัวชี้วดั คุณภาพสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน77
จอย แคท ลี น อี เบ ส ต์ (Joy Kathleen Ebase) ได้ ท ํ า การวิ จ ั ย เรื่ อง Total Quality
Management Partnership with Business: Linconty R-III Troy and Nomandy School Districts
(MISSOURI) งานวิจยั นี้ เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพของความพยายามใช้ TQM ในโรงเรี ยนที่มีภาค
ธุ รกิจเป็ นผูส้ นับสนุ นด้วย คือ โรงเรี ยนลิ คอนตี้อาร์ 3 ทรอย (Linconty R-III Troy) ซึ่ งบริ ษทั โตโย
ตาเป็ นผูส้ นับสนุน และโรงเรี ยนนอร์ มานดี้ (Normandy School Districts) โรงเรี ยนประจําเขตมิตซู รี
ซึ่ งสมาคมคุณภาพแห่ งอเมริ กาเป็ นผูส้ นับสนุ น งานวิจยั นี้ คน้ หาความเหมือนหรื อแตกต่างในการนํา
TQM มาใช้ ทั้ง 2 โรง และสามารถนําไปใช้ก ับ โรงเรี ย นอื่ น ได้ห รื อไม่ วัต ถุ ป ระสงค์คื อเพื่ อนํา
จุดเด่นหรื อเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ เพื่อกําหนดบทบาทที่เพิ่มขึ้นสําหรับหุ น้ ส่ วนทางธุ รกิจ และเพื่อ
เพิ่มความมัน่ คงของหุ น้ ส่ วนธุ รกิจ ผลกระทบของวิธีการศึกษาที่สามารถนําไปใช้ในการประเมินผล
ของการเพิ่มคุ ณภาพเพื่อเสริ มสร้างความพยายามร่ วมมือร่ วมใจกันของนักศึกษา ผูก้ าํ หนดนโยบาย
และผูน้ าํ ธุ รกิ จเพื่อร่ วมกันผลักดันด้านคุณภาพกับความพยายามในการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งอื่น ๆ อย่าง
เป็ นระบบ การที่ จะหาคําตอบงานวิจยั นั้น ยังต้องรวมไปถึ งความต้องการในการที่ รู้เกี่ ยวกับการ
สร้างหลักการพื้นฐาน เพื่อการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง การเรี ยนรู ้บทบาทหน้าที่ของหุ ้นส่ วนทั้งสอง
ฝ่ าย การกําหนดวัตถุประสงค์ของทั้งสองฝ่ าย กําหนดกฎเกณฑ์รางวัลทางด้านคุณภาพอาจจะใช้ของ
MBNQA หรื อกําหนดขึ้นมาเอง โดยใช้กระบวนการของตนเอง จากการศึกษาทําให้ทราบว่ามีตวั
แปรที่ แตกต่ างกันออกไปที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการร่ วมมื อร่ วมใจอยู่ 3 ตัว คื อ การสนับสนุ นจากคณะ
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ผูบ้ ริ หารเขตพื้นที่ การสนับสนุ นจากพนักงานและการสนับสนุ น จากชุ มชน กลุ่ มที่ มีอิทธิ พลมาก
ที่สุดในกระบวนการนี้คือคณะผูบ้ ริ หารเขตพื้นที่น้ นั ๆ78
มาร์ ค ครู เกอร์ (Mark Kruger) ได้ท าํ การวิจยั เรื่ องการจัดการคุ ณ ภาพสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
โดยรวม : เครื่ อ งมื อสํา หรั บ การปรั บ ปรุ งโรงเรี ย น โดยใช้ห ลัก การปรั บ ปรุ ง อย่างต่ อเนื่ องเป็ น
แนวทางในการศึกษา พบว่า พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะส่ งเสริ มหลักการจัดการ
คุ ณภาพสู่ ความเป็ นเลิ ศผูน้ าํ ด้านการสนับสนุ นและการช่ วยเหลื อ ทําให้การปรับปรุ งเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่ อง จากการศึกษาแนวคิดแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านคุ ณลักษณะและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารที่มุ่งคุณภาพเป็ นปั จจัยสําคัญที่สนับสนุ นการจัดการคุณภาพสู่ ความเป็ นเลิศ
ซึ่งคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบ้ ริ หารที่มุ่งคุณภาพ ประกอบด้วย คุณลักษณะและพฤติกรรม 8
ประการ ได้แก่ วิสัยทัศน์ มีความสัมพันธ์กบั บุคลากรทัง่ ภายในและภายนอกองค์กร มีความมุ่งมัน่
ทํางาน สนับสนุ นและช่ วยเหลื อลู ก น้อง มี ความสามารถในการใช้ขอ้ มู ลสถิ ติในการตัดสิ นใจ มี
ความสมารถในการสื่ อสาร ใช้แ รงจูงใจในการบริ หาร รวมทั้งเป็ นผูน้ าํ ในการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งใน
การดําเนิ นงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั วัดตัวแปรคุ ณลักษณะและพฤติ กรรมของผูบ้ ริ หารที่ มุ่งคุ ณภาพสู่
ความเป็ นเลิศครอบคลุมคุณลักษณะ 8 ประการดังกล่าว79
มิ ล เล อร์ ส ตี เฟ น เออร์ เกน (Miller Stephen Eugene) ได้ ท ํ า การวิ จ ั ย เรื่ อง “The
Applicability of the MBNQA Criteria to Assessing the Quality of Student Affairs in Colleges and
Universities” การศึกษา เพื่อตรวจสอบว่าผูน้ าํ ด้านกิ จการนักเรี ยนรับรู ้ วา่ เกณฑ์ใดของ MBNQA ที่
ใช้ในการวัดคุณภาพของกิจการนักเรี ยน ผลการสํารวจเป็ นการประเมินการประยุกต์ใช้เกณฑ์แต่ละ
หมวดของ MBNQA ชี้ ให้เห็ นถึ งเกณฑ์เพิ่มเติมและจุดอ่อน จุดแข็งของเกณฑ์ MBNQA ซึ่ งได้รับ
การยอมรั บใน การนํามาใช้เพื่อการประเมิ นคุ ณภาพกิ จการนักเรี ยนในสถาบันอุ ดมศึ กษา เกณฑ์
เพิ่ ม เติ ม ที่ สํ าคัญ มี 2 เกณฑ์ คื อ การประเมิ น ผลลัพ ธ์ ด้านงานวิช าการและด้านการพัฒ นาของ
นักเรี ยน และคุณภาพ การจัดการด้านการเงิ น โดยผูน้ าํ ด้านกิจการนักเรี ยนเสนอแนะให้มีการเพิ่ม
ทั้ง 2 เกณฑ์ไว้ในหมวดหลักของ MBNQA เกณฑ์ดา้ นความพึงพอใจของลูกค้าและภาวะผูน้ าํ นับว่า
มีความสําคัญมากที่สุดในด้านคุณภาพ ในขณะที่เกณฑ์ดา้ นความพึงพอใจของลู กค้าและภาวะผูน้ าํ
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นับว่า มีความสําคัญมากที่สุดในด้านคุ ณภาพ ในขณะที่เกณฑ์ดา้ นผลลัพธ์จดั ว่ามีความสําคัญน้อย
กว่าเกณฑ์ อื่ น ๆ ภาษาและการให้ ค าํ จํากัดความในเกณฑ์ มี ค วามซับ ซ้ อน ความกัง วลที่ เกิ ดขึ้ น
เนื่ องจากความสามารถในการวัดกระบวนการ และผลลัพธ์ของหน้าที่ดา้ นการศึกษา รวมทั้งกฎของ
หน่ วยงาน ผลการวิจยั พบว่า มี ความแตกต่างเกี่ ยวกับ การประยุกต์ใช้เกณฑ์ท้ งั 7 หมวด โดย
ขึ้นอยู่กบั ขนาดของสถานศึ กษา การแบ่งระดับใช้ แนวทางการบริ หารสถานศึกษา ซึ่ งมีขนาด
ใหญ่ที่สุด ให้ความสําคัญด้านสารสนเทศ การใช้ทรัพยากรบุคคล การประกันคุณภาพ และผลลัพธ์
ตามเกณฑ์ MBNQA อย่างมาก และได้เสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไปเกี่ ยวกับเรื่ องการตรวจสอบ
การนําเกณฑ์ของ MBNQA ไปใช้กบั ประชากรอื่น ๆ และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น80
เกรกกอรี่ มู (Gregory Moo) ได้ท าํ การวิจยั เรื่ องการสั งเคราะห์ ก ารวางแผนและการ
พัฒนาองค์กรเพื่ อการนํา เสนอเกี่ ยวกับยุทธศาสตร์ การเปลี่ ยนแปลงทางเลื อกของโรงเรี ยน K-12
สําหรับนักการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สามารถผสมผสานยุทธศาสตร์ การวางแผนกับการพัฒนา
องค์กร เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง 2 วิธี คือ ยึดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่เน้นระบบย่อย
โรงเรี ย นเพื่ อ สร้ า งปทัส ถานโครงสร้ างและกระบวนการมี ส่ วนร่ ว ม และการแก้ไ ขปั ญ หาเชิ ง
กลยุทธ์81
เดนนิส แพทริ ก แม๊คคาร์ธี (Dennis Patrick McCarthy) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการวางแผน
กลยุ ท ธ์ ข องวิ ท ยาลัย ชุ ม ชนมิ ชิ แ กนและศึ ก ษาผลงานการงวางแผนกลยุ ท ธ์ ที่ มี ต่ อ ปั จ จัย ด้า น
บรรยากาศ
บางประการ พบว่า วิทยาลัยชุ มชนส่ วนมากใช้การวางแผนกลยุทธ์มาแล้ว 4-5 ปี
เพื่อปรับปรุ งการทํางานให้ดีข้ ึน ลักษณะของกลยุทธ์มีองค์ประกอบดังนี้ คือ การวินิจฉัยพันธกิจ การ
วิเคราะห์ปัจจัย การกําหนดเป้ าหมาย การประเมินผล การพิจารณาทางเลือก การวิเคราะห์วฒั นธรรม
การปรับปรุ งความเข้าใจชุ มชน การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับการวางแผนกลยุทธ์ไปใช้ และ
การปรั บปรุ งสถานภาพด้านการเงิ น จากการวิเคราะห์ ท างสถิ ติไม่มีความสัม พันธ์ ระหว่างขนาด
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ฐานะการเงินและคุณภาพแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุ มชนกับการใช้การวางแผนกลยุทธ์ และปั ญหา
สําคัญที่พบ คือ การไม่มีเวลาพอในการทําแผนกลยุทธ์82
เดนนิ ส แรมป้ า (Dennis Rampa) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หาร
คุณภาพสู่ ความเป็ นเลิศโดยรวม (TQM) และการปรับปรุ งพัฒนาโรงเรี ยนแอฟริ กาใต้ จากการศึกษา
พบว่า ได้ขอ้ มูลสรุ ปรู ปแบบบูรณาการของ TQM ในการปรับตัวของโรงเรี ยนด้วย บริ บท (Context)
ความต้องการ (Needs) จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ผลลัพธ์ของโครงการงานวิจยั
จะให้ความรู ้ใหม่ในการพัฒนาแบบบูรณาการในแอฟริ กาใต้83
พอล อี เดทท์ ม าน (Paul E. Dettmann ) ได้ท ํา การวิ จ ัย เรื่ อ งการรั บ รู ้ ข องผู ้บ ริ ห าร
การศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้า ที่สนับสนุ น ที่มีต่อการนําเครื่ องมือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
ไปใช้ในมหาวิทยาลัย วิลคอนซิ ลสก็อต ซึ่ งเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ ผลการวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ พบว่า กลุ่มผูบ้ ริ หารการศึกษามี มุมมองเชิ งบวกต่อการนําเครื่ องมือเกณฑ์รางวัลคุ ณภาพ
แห่ งชาติไปใช้มากกว่าอีก 2 กลุ่ม และผลการวิจยั เชิ งคุ ณภาพพบว่า มุมมองในเชิ งบวกของการนํา
เครื่ องมือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ มีดงั นี้ 1) เป็ นศูนย์กลางของความเป็ นเลิศ 2) เป็ นความ
ภาคภูมิใจของสมาชิ กที่ ร่วมดําเนิ นการ 3) มีภาพลักษณ์ ในเชิ งบวก 4) เป็ นเส้นทางไปสู่ การพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง และ 5) มีการสื่ อสารกันมากขึ้ นมุ มมองในเชิ งลบของการนําเครื่ องมื อเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่ งชาติไปใช้มีดงั นี้ 1) มีค่าใช้จ่ายในการสร้างโอกาสนี้ สูง 2) ต้องมีการเรี ยนและฝึ กอบรม
3) ต้องปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ 4) ภาระงานเพิ่มมากขึ้น 5) ความไม่เชื่ อมโยงกันระหว่างรางวัล
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 6) มีขอบเขตการทํางานกว้างมาก 7) ความคาดหวังเชิ งคุ ณภาพเพิ่ม
มากขึ้น 8) การตัดสิ นใจทําปราศจากการติดตามรู ปแบบของเครื่ องมือ MBNQA และ 9) ลูกจ้างยัง
ไม่ให้การยอมรับอย่างเพียงพอ84
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มาร์ ค ดี บาลด์วิน (Mark D. Baldwin) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่สนับสนุ นและยับยั้ง
การวางรู ปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ในโรงเรี ยน พบว่า มีปัจจัยสนับสนุ นการวางรู ปแบบการ
วางแผนกลยุทธ์มาใช้ คือ ความเป็ นวิชาชี พของบุคลากร ความสามัคคีของบุคลากร ภาวะผูน้ าํ ของ
ครู ใหญ่ เปิ ดเผยถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ และการ
สนับสนุ นจากท้องถิ่น ส่ วนปั จจัยที่ยบั ยั้งการนํารู ปแบบดังกล่าวมาใช้ ได้แก่ การขาดปั จจัยส่ งเสริ ม
ข้อใดข้อหนึ่ งข้างต้น ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดสรรเวลาให้กบั
การจัดทําแผนกลยุทธ์ไม่พียงพอ85
สรุ ป
จากการศึ ก ษาทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องดังกล่ าวมาแล้ว จะเห็ น ได้ว่า
การบริ ห ารโรงเรี ย นสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ นั้ น ต้อ งมี อ งค์ ป ระกอบหลายอย่ า งที่ จ ะนํ า มาใช้ ใ นการ
บริ หารงานให้ประสบความสําเร็ จ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การบริ หารจัดการองค์กร การบริ หารองค์กรอย่าง
เป็ นระบบตลอดจนการนําเอาเทคนิ ค ใหม่มาใช้ โดยเฉพาะการมี ส่วนร่ วมของบุคลากรในองค์กร
อย่างมีเป้ าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ ององค์กรจะประสบความสําเร็ จทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สู่ ความเป็ นเลิศได้น้ นั ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีส่วนสําคัญ ที่จะต้องมีความสามารถทําให้องค์การของตนนั้น
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สู่ความเป็ นเลิศที่เปลี่ยนแปลงไป และต่อสู ้ แข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ได้
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีทกั ษะความรู ้ ความสามารถ มีการปรับกลยุทธ์ในการบริ หาร มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ เพื่ อการวางแผนกลยุทธ์ที่ ดีและเป็ นระบบ รู ้ จกั นําความรู ้ ทัก ษะ และ
ประสบการณ์ ใ นการบริ ห ารทุ ก ด้านมาเป็ นแนวทางในการสร้ างวิธี ก ารทํางาน หรื อ กลยุท ธ์ ที่
เหมาะสมกับ การปฏิ บ ัติงาน ทั้งนี้ เพื่ อให้ส ามารถแข่ งขัน และเอาชนะผูอ้ ื่ น ในธุ รกิ จเดี ยวกันได้
ท่ามกลางสถานการณ์ สิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และความไม่สามารถคาดการณ์ได้
แน่นอน ซึ่ งในโลกปั จจุบนั ต่างก็เต็มไปด้วยการแข่งขันกันทางการศึกษา เพราะการบริ หารงานของ
สถานศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งกัน การบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษา ต้อ งมี ท้ ัง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลโรงเรี ยนเป็ นองค์กรทางการศึกษาที่สําคัญระดับฐานล่างต่อการดําเนิ นบทบาทภารกิ จ
การสร้ างสรรค์ก่อให้เกิ ดผลผลิ ตทางการศึ กษาทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะเป็ นกลไกสําคัญที่ จะนํา
ความสําเร็ จและเสริ มสร้างคุณภาพทางการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้น ๆ การสร้างคุณภาพใน
โรงเรี ยนจะก่ อให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ความมัน่ ใจเกิ ดขึ้ นกับผูร้ ับบริ การทั้งนักเรี ยนผูป้ กครองชุ มชน
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และสังคมส่ วนรวม ดังนั้นโรงเรี ยนที่มีคุณภาพเชิงบริ หารจัดการย่อมก่อให้เกิดมิติแห่งความเป็ นเลิศ
ในระบบการจัดการศึกษายุคใหม่ จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมีปัจจัยและองค์ประกอบเสริ มที่
หลากหลายเข้า มาช่ ว ยดํา เนิ น การเพื่ อ ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ขององค์ ก รได้ใ นที่ สุ ด “ผู ้บ ริ ห าร
โรงเรี ยน” จึงมีความสําคัญยิง่ ที่ตอ้ งกําหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนคุณภาพก้าวสู่ ความเป็ นเลิ ศได้ต่อไป
ในอนาคต
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย” เป็ นการวิจ ัย ที่ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จ ัย แบบ
ผสมผสานทั้ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ (Mixed Methodology) วัตถุ ป ระสงค์ของการวิจยั เพื่ อ
1) ทราบองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย และ 2) ทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ ง กล
ยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ขั้นตอนดำเนินกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการดําเนิ นการวิจยั เป็ น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การดําเนิ นการ
วิจยั และขั้นตอนที่ 2 ระเบียบวิธีวจิ ยั ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย
เพื่อให้การดําเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ดําเนิ นการเป็ นไปอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพถู กต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจยั และวัตถุประสงค์ตามที่ผวู ้ ิจยั กําหนดไว้ขา้ งต้น จึงได้ลาํ ดับขั้นตอนการดําเนิ นการ
ดังนี้
ผูว้ ิจยั จัดเตรี ยมโครงการวิจยั อย่างเป็ นระบบตามระเบี ยบวิธีการดําเนิ นการวิจยั โดย
เริ่ มต้นด้วยการศึ กษาปั ญหา ความสําคัญและความเป็ นไปได้ขององค์ประกอบการบริ หารจัดการ
เชิ ง กลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ด้ว ย
การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากตํารา เอกสาร
วิชาการ ข้อมู ลสารสนเทศ งานวิจยั ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสื่ อหลากหลาย
ทัว่ ไป และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนํามาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั จัดทําโครงร่ างการวิจยั นําเสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และสอบปกป้อง (Defend) โครงร่ างการวิจยั โดยขั้นตอนสุ ดท้ายของ
ขั้นนี้ เป็ นการปรับแก้ไขโครงร่ างการวิจยั ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบปกป้ องโครงร่ าง
การวิจยั และขออนุมตั ิบณั ฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการทําวิจยั ในขั้นต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรวิจัย
การดําเนินการวิจยั เพื่อตอบคําถามการวิจยั คือ
ข้อ 1 “เพื่ อ ทราบองค์ ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย”
ข้อ 2 “เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่ความเป็ น
เลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย”
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขั้นการวิจยั และวิธีการดําเนิ นการวิจยั เป็ น 3 ขั้น ปรากฏอยูใ่ นภาพที่ 4
ขั้นการดําเนินการวิจยั จากภาพจะได้เห็นลําดับขั้นการดําเนินการ ดังนี้
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วิธีดาํ เนินการวิจยั

ผลลัพธ์

ศึ ก ษา วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละ
สรุ ป วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องโดย
การศึ กษาเอกสารและวิ เคราะห์
เนื้ อ หา(Content Analysis)ใช้เป็ น
กรอบในการสนทนากลุ่ม

ข้อสรุ ปจากการวิเคราะห์
สังเคราะห์ เอกสารงานวิจยั และ
ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูว้ จิ ยั
สรุ ปประเด็นสําคัญ

ขั้นการวิจยั
ขั้นที่ 1
การวิเคราะห์ตวั
แปรองค์ประกอบ
การบริ หารจัดการ
เชิงกลยุทธ์สู่ความ
เป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรใน
ประเทศไทย

ขั้นที่ 2
การวิเคราะห์
องค์ประกอบ
การบริ หาร
จัดการเชิงกล
ยุทธ์สู่ความ
เป็ นเลิศของ
โรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิ
แห่งสภา
คริ สตจักรใน
ประเทศไทย

สนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ
(Focus Group Discussion)

ตัวแปรองค์ป ระกอบการบริ ห าร
จัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศ
ของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริ ส ตจัก รในประเทศไทยนําไป
สร้างแบบสอบถาม

สร้างแบบสอบถาม (opinionnaire)
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
- Content Validityโดยใช้วิธี IOC
- Try out กั บ บุ ค ลากรโรงเรี ยน สั ง กั ด มู ล นิ ธิ แห่ งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยที่ไม่ใช่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลและวิเคราะห์ค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่า -coefficient

สอบถามความคิดเห็นกับกลุ่มตัวอย่าง
วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ หารจั ด การเชิ ง
กลยุทธ์ดว้ ย Exploratory Factor Analysis: EFA

ขั้นที่ 3
การยื น ยัน องค์ ป ระกอบ
การบริ ห ารจัด การเชิ ง กล
ยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแ ห่ ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย

นําองค์ประกอบการบริ หารจัดการ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ยื น ยัน โดยวิ ธี
สัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)

ภาพที่ 4 ขั้นการดําเนินการวิจยั

องค์ ป ระกอบการบริ หาร
จัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ สู่ ค วาม
เป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย

ผลการยืนยันองค์ประกอบ
การบริ หารจัดการเชิ งกล
ยุทธ์ สู่ ความเป็ นเลิ ศของ
โรงเรี ยนสั งกั ด มู ลนิ ธิ
แห่ งสภาคริ สตจั กรใน
ประเทศไทย
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จากภาพจะได้เห็นลําดับขั้นการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ตวั แปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
ของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิสภาคริ สตจักรในประเทศไทย โดยผูว้ ิจยั กําหนดวิธีการดําเนิ นการวิจยั
ดังนี้
1. ศึ ก ษา วิเคราะห์ สั ง เคราะห์ ข้อ มู ล จากเอกสารนโยบายและยุท ธศาสตร์ สภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2015-2018 และสรุ ปวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. นําข้อสรุ ปข้อ 1. องค์ความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์และ องค์ความรู ้
เกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ แล้ว วิ เคราะห์ (Content Analysis) เป็ น องค์ค วามรู ้
เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน และใช้เป็ นแนวทางหรื อกรอบ
ในการสนทนากลุ่ม (focus group discussion)
3. สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผูว้ ิจยั เลือกผูท้ รงคุณวุฒิแบบเจาะจง
(Purposive Method) จากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย โรงเรี ยน
ในสั งกัดคาทอลิ ค แห่ งประเทศไทย และผูท้ ี่ มีคุ ณสมบัติตามเกณฑ์ โดยกําหนดเกณฑ์ก ารเลื อก
ผูท้ รงคุณวุฒิให้มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโท หรื อ
3.2 มีประสบการณ์ การบริ หารโรงเรี ยนไม่น้อยกว่า 5 ปี ในตําแหน่ งผูจ้ ดั การหรื อ
ผูอ้ าํ นวยการหรื อ
3.3 เป็ นผูบ้ ริ หารที่ประสบความสําเร็ จเป็ นที่ประจักษ์ หริ อ
3.4 เป็ นอาจารย์หรื ออาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา มีป ระสบการณ์ ดา้ นการ
สอนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรื อมีตาํ แหน่งทางวิชาการระดับผูช้ ่วยศาสตราจารย์ข้ ึนไป
4. ประมวลตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุ ท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสั ง กั ด มู ล นิ ธิ แ ห่ งสภาคริ สตจัก รในประเทศไทยที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์ เอกสาร
(Documentary Analysis) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์หาเนื้ อหา (Content Analysis) สรุ ปตัวแปรทั้งหมดเพื่อนําไปสร้างเป็ นแบบสอบถาม
ชนิดประมาณค่า (Rating Scale) ในขั้นที่ 2
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่ความเป็ นเลิ ศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั กําหนดวิธีการดําเนินการดังนี้
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1. การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั
1.1 นํา ตัว แปรองค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสั งกัดมู ล นิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ที่ ประมวลสรุ ป จากขั้นที่ 1 พัฒนาเป็ น
เครื่ องมือการวิจยั ในลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็ น (Opinionnaire) ชนิ ดจัดลําดับคุณภาพห้า
ระดับ (Likert’s Rating Scale) โดยกําหนดค่ า นํ้า หนัก ระดับ ความสํ า คัญ ของตัวแปรการบริ ห าร
จัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ดังนี้
ค่านํ้าหนัก 1 หมายถึง ระดับความสําคัญของตัวแปรน้อยที่สุด
2 หมายถึง ระดับความสําคัญของตัวแปรน้อย
3 หมายถึง ระดับความสําคัญของตัวแปรปานกลาง
4 หมายถึง ระดับความสําคัญของตัวแปรมาก
5 หมายถึง ระดับความสําคัญของตัวแปรมากที่สุด
1.2 ตรวจคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั (แบบสอบถาม) โดยการตรวจความเที่ยงตรง
เชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ด้ว ยวิธี ก ารหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) โดยพิ จ ารณาค่ า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้ น ไป ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขสํ า นวนภาษาตาม
ข้อเสนอแนะ
2. ทดลองใช้ (Try Out) เครื่ องมื อการวิจยั (แบบสอบถาม) กับกลุ่ มตัวอย่างที่ ไม่ใช่
ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล วิเคราะห์ ค่ าความเชื่ อ มั่น (Reliability) ด้วยการคํา นวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (–
coefficient) ตามวิ ธี ก ารของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)86 ผลปรากฏค่ า ความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.989
3. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จํานวน 25โรงเรี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
สําเร็ จรู ป โดยใช้สถิ ติวิเคราะห์ การวิเคราะห์ตวั ประกอบประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) เพื่อให้ได้องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่
ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ขั้น ที่ 3 การยืน ยัน องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

86

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Tests, 3rd ed. (New York: Row
Publishers, 1974), 161.
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ยื น ยัน ความเหมาะสม (Appropriately) ความเป็ นไปได้ (Feasibility) ความเป็ น
ประโยชน์ (utilization) และความถู กต้องครอบคลุ ม (Accordance) ขององค์ประกอบการบริ หาร
จัดการเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ยนสั งกัดมู ล นิ ธิ แห่ งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย
จากการประเมินโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จํานวน 7 คน
ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย
ผูว้ ิจยั สรุ ป ข้อค้นพบ อภิป รายผล และข้อเสนอแนะ จัดทํารายงานฉบับสมบู รณ์
นําเสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิ พนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุ งแก้ไข ให้เป็ นรายงาน
วิจยั ฉบับสมบูรณ์ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระเบียบวิธีกำรวิจัย
เพื่อให้งานวิจยั นี้ เกิ ดประสิ ทธิ ผล ผูว้ ิจยั จึงกําหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับระเบียบวิธีวิจยั
โดยประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั ประชากรเป้ าหมาย กลุ่ มตัวอย่างผูใ้ ห้ขอ้ มู ล ตัวแปรที่ ศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
และสถิติที่ใช้ในการวิจยั ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive Research) มีแบบแผนการวิจยั เป็ น
แบบกลุ่ มตัวอย่างเดี ยว มีการวัดครั้งเดี ยวในลักษณะศึ กษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the-oneshort, non-experimental case study) เขียนเป็ นแผนภูมิ (Diagram) ได้ดงั นี้
O

R

X

เมื่อ R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ ม
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
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ประชำกร
ประชากรสําหรับการวิจยั ครั้งนี้ ได้จากโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย จํานวน 27 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ ำง
กําหนดขนาดตัวอย่างโดยการเปิ ดตารางของ เครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and
Morgan)87 ได้กลุ่ มตัวอย่าง จํานวน 25 โรงเรี ยน และได้ม าจากการสุ่ ม อย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
ผู้ให้ ข้อมูล
การเก็ บ ข้อ มู ล ได้จ ากผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ในโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย 1) ผู จ้ ดั การ 2) ผู อ้ าํ นวยการ 3) ผูช้ ่ วยผู จ้ ดั การ 4) รองผูอ้ าํ นวยการ
5) หัวหน้าฝ่ าย 6) หัวหน้างาน และ 7) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จํานวน 5 คน และบุคลากรครู
จํานวน 5 คน รวมโรงเรี ยนละ 10 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสิ้ น 250 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาในการวิ จ ั ย ครั้ งนี้ เป็ นตั ว แปรเดี ย ว คื อ ตั ว แปรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
องค์ ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย รายละเอียดของตัวแปรดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็ นตัวแปรเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ เพศ
อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด ตําแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการทํางานและประสบการณ์ ตาํ แหน่ ง
หน้าที่ปัจจุบนั
2. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสั งกัดมู ล นิ ธิ แห่ งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ซึ่ งรวบรวมจากการวิเคราะห์ เอกสาร
(Content Analysis) และวิเคราะห์ แบบสอบถามตามสถิ ติวิเคราะห์ ตวั ประกอบ (Factor Analysis)
ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)

87

R.V. Krejcie, and P.W. Morgan, Educational and Psychological Measurement
(New York: Harper & Row Publishers, 1970), 608-609.
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้เครื่ องมือในการวิจยั ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ตวั แปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
ของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เครื่ องมือสําหรับรวบรวมข้อมูลขั้นนี้
คือการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ขั้นที่ 2 การรวิเคราะห์ องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่ความเป็ นเลิ ศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เครื่ องมือสําหรับรวบรวมข้อมูลขั้นนี้ คือ
สอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยใช้
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น (Opinionnaire) ชนิ ด จัด ลําดับ คุ ณ ภาพ 5 ระดับ แบบของลิ เคอร์ ท
(Likert’s Rating Scale) โดยกํา หนดค่ านํ้าหนัก ระดับ ความสํ า คัญ ขององค์ป ระกอบการบริ ห าร
จัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ดังนี้
ค่านํ้าหนัก 1 หมายถึง ระดับความสําคัญของตัวแปรน้อยที่สุด
ค่านํ้าหนัก 2 หมายถึง ระดับความสําคัญของตัวแปรน้อย
ค่านํ้าหนัก 3 หมายถึง ระดับความสําคัญของตัวแปรปานกลาง
ค่านํ้าหนัก 4 หมายถึง ระดับความสําคัญของตัวแปรมาก
ค่านํ้าหนัก 5 หมายถึง ระดับความสําคัญของตัวแปรมากที่สุด
ขั้น ที่ 3 การยืน ยัน องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสั ง กั ด มู ล นิ ธิ แห่ งสภาคริ สตจัก รในประเทศไทยโดยวิ ธี สั ม มนาอิ ง ผู ้เ ชี่ ย วชาญ
(Connoisseurship)
กำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่ องมือ
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ตวั แปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
ของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ใช้เครื่ องมือคือ
1. วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) จากตํารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ ยวกับการบริ หารจัดการโรงเรี ยนเชิ งกลยุทธ์ การบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศ และยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารจัดการของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ค.ศ. 2015-2018
2. วิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) เพื่ อ ใช้ เป็ นกรอบในการสนทนากลุ่ ม
(Focus Group Discussion)
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3. ดําเนินการสนทนากลุ่ม โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ องค์ป ระกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ความเป็ นเลิ ศของ
โรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ใช้ เครื่ อ งมื อ การวิ จ ัย ในขั้น นี้ คื อ
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) โดย
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่ความ
เป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยที่ได้ประมวลจากเครื่ องมือการ
วิจยั ขั้นที่ 1 ทั้งหมดเพื่ อนํามาเป็ นกรอบในการสร้ างแบบสอบถามความคิ ดเห็ น (Opinionnaire)
ชนิ ดจัดลําดับ คุ ณภาพ 5 ระดับ (Likert’s Rating Scale) ภายใต้ก ารแนะนําและให้ค าํ ปรึ ก ษาของ
อาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์
2. ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content
Validity) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 5 คน ด้วยการหาดัชนี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Item-Objective Congruence) ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
โดยพิ จารณาจากค่า IOC ที่ มากกว่า 0.5 ขึ้ นไปปรั บปรุ ง แก้ไขสํานวนภาษา ตลอดจนเนื้ อหาให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และนิยามของตัวแปร
3. ทดลองใช้ (Try Out) เครื่ องมือวิจยั กับโรงเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีคุณลักษณะ
เหมื อนกลุ่ มตัวอย่างทุ กประการ จํานวน 1 โรงเรี ยน ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 30 คน คิดเป็ น
แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้ น 30 ฉบับ
4. วิ เคราะห์ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของเครื่ องมื อ การวิ จ ัย โดยรวบรวม
แบบสอบถามที่ ได้รับกลับคื นทั้งหมด นํามาหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)88 ปรากฏค่าความเชื่ อมัน่
เท่ากับ 0.989
5. ปรับปรุ งเป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ นําไปใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งมีความสอดคล้องกับขั้นตอน
ที่ 2 ของการดําเนินงานวิจยั มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ ขอ้ มู ลที่ ได้จากการสนทนากลุ่ มของผูท้ รงคุ ณวุฒิ โดยมีแนวปฏิ บตั ิ
ดังนี้
88

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed. (New York: Harper &
Row, 1984), 126.
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1. ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสื อราชการเชิ ญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
2. ดําเนินการสนทนากลุ่มและสรุ ปประเด็นสําคัญที่ได้จากาการสนทนากลุ่ม
ขั้นที่ 2 ผูว้ ิจ ยั ได้ส ร้ างแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่ า 5 ระดับ ตามแบบของ
ลิเคอร์ ท (Likert scale) เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างรวม 25 โรงเรี ยน ๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้ น 250
คน โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. ขอหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่ อทําหนังสื อราชการถึ ง
โรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ขอเก็บข้อมูลตามเครื่ องมือ
2. ติดตามข้อมูลงานวิจยั ทางโทรศัพท์และไปรษณี ย ์
3. พิจารณาความถู กต้อง สมบูรณ์ ของแบบสอบถามความคิ ดเห็ น (Opinionnaire) ที่
ได้รับกลับคืน
ขั้นที่ 3 จัดสัมมนาผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อยืนยันองค์ประกอบการการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์
สู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จากการประเมินโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship) จํานวน 7 คน
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ มของผูท้ รงคุ ณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา
(Content Analysis)
2. การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล แบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อ มู ล ด้วยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สําเร็ จรู ป สถิติที่ใช้คือ
2.1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้ค่ า ความถี่ (Frequency) และร้ อ ยละ
(Percentage)
2.2 ระดับ ความสําคัญ ของการวิเคราะห์ ตวั แปรองค์ประกอบการบริ ห ารจัดการ
เชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยใช้ค่ามัชฌิม
เลขคณิ ต (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ความเป็ นเลิ ศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ใช้สถิ ติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) สกัด ด้วยเทคนิ ค การวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบหลัก (Principal
Component Analysis: PCA) หมุนแกนแบบออโธกอนอลด้วยวิธี แวริ แมกซ์ (Varimax) กําหนดเป็ น
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องค์ ป ระกอบตามเกณฑ์ ค ั ด เลื อ กที่ มี ค่ า นํ้ าหนั ก 0.55 ขึ้ นไป และจํา นวนตั ว แปรในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ 3 ตัวแปรขึ้นไป
3. การยืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิ ธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ยืนยันความเหมาะสม (Appropriately) ความเป็ นไป
ได้ (Feasibility) ความเป็ นประโยชน์ (Utilization) และความถู กต้องครอบคลุ ม (Accordance) เพื่อ
ทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัด
มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ สตจัก รในประเทศไทย จากการประเมิ น ด้ ว ยวิ ธี สั ม มนาอิ ง ผู ้เชี่ ย วชาญ
(Connoisseurship) จํานวน 7 คน
สรุ ป
การวิจยั เรื่ อง “องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย (The Component of Strategic Management for
Excellence of Schools Under The Church of Christ in Thailand)” ออกแบบเป็ นการวิจยั โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ วัตถุประสงค์
ของการวิจยั 1) เพื่อทราบองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
สังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และ 2) เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการ
บริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย ผูว้ ิจยั ได้บูรณาการแนวคิด หลักการ และทฤษฎี การบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ผนวกกับแนวคิด
หลักการ ทฤษฎี การบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ ผนวกกับยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารจัดการของ
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ค.ศ. 2015-2018 ผนวกกับ การสนทนากลุ่ มของผูท้ รงคุ ณวุฒิ เข้า
ด้วยกันเป็ นกรอบแนวคิ ดการวิจยั กําหนดขั้นตอนการดําเนิ นการวิจยั 3 ขั้นตอน คื อ ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห์ตวั แปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารจัดการ
เชิ งกลยุทธ์ สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสั งกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย โดยการ
สร้ า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น (Opinionnaire) ตรวจสอบคุ ณ ภาพและแบบสอบถามโดย
ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ด้วยเทคนิ ค IOC (Index of Item Objective
Congruence) ทดลองใช้ (Try Out) เครื่ อ งมื อวิ จยั กับ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ โรงเรี ย นผูใ้ ห้
ข้อมู ล ของโรงเรี ย นสั งกัด มู ล นิ ธิ แห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย วิเคราะห์ ค่ าความเชื่ อมั่น
(Reliability) โดยใช้ค่า -coefficient กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้ น 25 โรงเรี ยน และกําหนดผูใ้ ห้ขอ้ มู ล แต่ล ะโรงเรี ยนประกอบด้วย
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ผูบ้ ริ หารและครู เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสาร จัดสนทนากลุ่ ม
(Focus Group Discussion) แบบสอบถามชนิ ดจัดลําดับเพื่อตอบวัตถุ ประสงค์ขอ้ 1 ด้วยโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ สําเร็ จรู ป สถิ ติวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (%) ค่ ามัชฌิ มเลขคณิ ต
(  ) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์องค์ประกอบ ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และขั้นตอนที่ 3การยืนยันองค์ประกอบการบริ หาร
จัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จาก
การประเมินโดยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อทราบผลการยืนยันองค์ประกอบ
การบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แห่ ง สภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
เพื่ อให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมผลการวิจยั ประมวล
ข้อมู ล การวิจยั และวิเคราะห์ ข ้อมู ล เชิ งประจัก ษ์ท้ งั หมด โดยได้เสนอผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ลใน
รู ปแบบของตาราง และแผนภูมิประกอบคําบรรยาย ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ น 2 ตอน ดังนี้คือ
ตอนที่ 1 องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
1. การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)
2. การวิเคราะห์งานวิจยั (Thesis Analysis)
3. การสังเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
4. การวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ตอนที่ 2 ยืน ยัน องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
การยืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยโดยวิธีการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
รายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1

กำรวิเครำะห์ องค์ ประกอบกำรบริ หำรจัดกำรเชิ งกลยุทธ์ ส่ ู ควำมเป็ นเลิศของโรงเรียน
สั งกัดมูลนิธิแห่ งสภำคริสตจักรในประเทศไทย
1. การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)
วิเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของนักวิชาการ และผูเ้ ชี่ยวชาญ ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
เชิ งกลยุทธ์ 2) มหาวิทยาลัยพริ้ นส์ ตนั 3) สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่ งชาติ 4) สถาบัน
เพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ 5) พันธ์ศกั ดิ์ พลสารัมย์ 6) จิตติ รัศมีธรรมโชติ 7) สุ วรรณี ติวะตันสกุล
8) อนิวชั แก้วจํานง 9) อุทุมพร พัชรารัตน์ 10) สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์ 11) อธิปัตย์ คลี่สุนทร
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12) สมศักดิ์ สิ นธุ ระเวชญ์ 13) สมโภชน์ นพคุณ 14) Gerg Bounds 15) Certo and Peter 16) Pits
and Leiz 17) Schermerhorn 18) Wheelen and Hunger 19) Keller 20) Michel Robert 21) MBNQA
22) การบริ หารโดยยึดวัตถุประสงค์ และ 23) นโยบายสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ได้จาํ นวน
156 ข้อ (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
2. การวิเคราะห์งานวิจยั (Thesis Analysis)
วิเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ ดังนี้ 1)
สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์ 2) รื่ นจิตร ตรี นุรักษ์ 3) อุดมชัย สวนทวี 4) โชติ แย้มแสง 5) ชนิดา มิตรานันท์
6) ตะวัน สื่ อกระแสร์ 7) ขันติมโนเจริ ญ 8) Dettmamm, Paul E. 9) Ebest, Joy Kathleen 10) Stephen,
Matthews 11) Miller, Stephen Eugene 12) Ralph Teran 13) Dennis Pratick 14) Greg Orty Moo
15) Mark D. Baldwin 16) Rampa 17) Kruger 18) Newby 19) Shipe แ ล ะ 20) ส ถ าบั น พั ฒ น า
ผูบ้ ริ หาร ได้จาํ นวน 101 ข้อ (ดูรายละเอียดภาคผนวก)
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสนทนากลุ่ ม ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ
ที่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนสั งกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย จํานวน 2 คน ผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งของมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จํานวน 1 คน ประธานพันธกิ จการศึกษา
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย จํานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแคทอลิค จํานวน 1 คน
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ พุ ท ธศาสนา จํา นวน 1 คน และผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ท างการศึ ก ษาของ
สภาคริ สตจักร จํานวน 1 คน สรุ ปผลการวิเคราะห์ เนื้ อหาจากการสนทนากลุ่ มได้จาํ นวน 48 ข้อ
(ดูรายละเอียดภาคผนวก)
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปและผนวกองค์ความรู ้ ที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร(Content Analysis)
งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แล้วนําไปสร้างเครื่ องมือเป็ น
แบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) จํานวน 120 ข้อ
4. การวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ งกลยุ ท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เมื่อได้เครื่ องมือในการวิจยั คือแบบสอบถาม จํานวน 120 ข้อ ผูว้ ิจยั ได้นาํ ไปเก็ บ
ข้อมู ลจากกลุ่ ม ตัวอย่าง คื อ โรงเรี ยนสั งกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจักรในประเทศไทย จํานวน 25
โรงเรี ยน จํานวน 250 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 250 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 นํา
ข้อมู ล มาวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สําเร็ จรู ป ด้วยสถิ ติ วิเคราะห์ ตวั ประกอบ (Factor
Analysis) ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และได้สรุ ป
เป็ นองค์ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
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สังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเป็ นตารางประกอบ
คําบรรยาย ตามลําดับดังต่อไปนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพของผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล หรื อผู ้ต อบแบบสอบถามโรงเรี ยนละ 10 คน
ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การโรงเรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การ
โรงเรี ยน หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และบุคลากรครู จํานวนทั้งสิ้ น 250
คน โดยแยกพิ จ ารณาตามเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษาสู งสุ ด ประสบการณ์ ก ารทํา งาน และ
ประสบการณ์ การทํางานในตําแหน่ งปั จจุบนั โดยผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์เป็ นสองส่ วน คือ 1) วิเคราะห์
สถานภาพของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อผูต้ อบแบสอบถามโดยรวม และ 2) วิเคราะห์ ส ถานภาพของผูใ้ ห้
ข้อมูลหรื อผูต้ อบแบบสอบถามตามตําแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรี ยน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
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4.1.1 สถานภาพของผูต้ อบแบสอบถามโดยภาพรวมด้านเพศ พบว่า เป็ นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย คือเป็ นเพศหญิง จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 73 อายุผตู ้ อบแบบสอบถาม
อายุ 51 ปี ขึ้นไป มากที่สุด จานวน 111 คน คิดเป็ น ร้อยละ 44 ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวนรวม 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.80 ด้านประสบการณ์ ในการท างาน
พบว่ า ประสบการณ์ 21-30 ปี มากที่ สุ ด จ านวน 80 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 32.00 ในส่ วนของ
ประสบการณ์ ในตาแหน่ งปั จจุบนั พบว่า ประสบการณ์ ในตาแหน่ งปั จจุบนั ไม่เกิน 5 ปี มีมากที่สุด
คือ จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.40
4.1.2 สถานภาพของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อผูต้ อบแบบสอบถามตามตาแหน่ งหน้าที่
หลัก ในโรงเรี ย น ผู ใ้ ห้ ข ้อ มู ล ในต าแหน่ ง ผู จ้ ัด การโรงเรี ย น เพศชาย จ านวนรวม 6 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 46.15 เพศหญิง จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.85 สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่ง
นี้ ส่วนใหญ่อายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 69 ระดับการศึกษาผูจ้ ดั การโรงเรี ยนส่ วน
ใหญ่มีวุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญาโทมากที่สุด จานวนทั้งสิ้ น 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 61.54 สาหรั บ
ด้านประสบการณ์ การทางานตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป มีจานวนมากที่สุด จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
84.62 และประสบการณ์ ในตาแหน่ งปั จจุ บนั ของผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่ งผูจ้ ดั การพบว่า
ประสบการณ์ ต้ งั แต่ไม่เกิ น 6-10 ปี และ 11-15 ปี มีจานวนมากที่สุด คือ จานวนทั้งสิ้ น 10 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 76.92 ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลในตาแหน่ งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเพศชาย จานวนรวม 6 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 24.00 เพศหญิง จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.00 สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่ง
นี้ ส่ วนใหญ่ อายุ 51 ปี ขึ้ น ไป จานวน 19 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 76.00 ระดับ การศึ ก ษาผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทมากที่ สุด จานวนทั้งสิ้ น 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ
80.00 สาหรับด้านประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 21-30 ปี มีจานวนมากที่สุด จานวน 15 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 60 และประสบการณ์ในตาแหน่งปั จจุบนั ของผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่งผูอ้ านวยการ
พบว่า ประสบการณ์ 11-15 ปี มีจานวนมากที่สุด คือ จานวนทั้งสิ้ น 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 32
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การโรงเรี ยน เพศชาย จานวนรวม 2 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 13.33 เพศหญิ ง จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.67 ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามใน
ตาแหน่ งนี้ ส่ วนใหญ่ อายุ 51 ปี ขึ้ นไป จานวน 7 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 46.67 ระดับ การศึ ก ษาผูช้ ่ วย
ผูจ้ ดั การโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่ สุด จานวนทั้งสิ้ น 9 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 60.00 สาหรับด้านประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 21-30 ปี มีจานวนมากที่สุด จานวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.33 และประสบการณ์ในตาแหน่งปั จจุบนั ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด พบว่า
ประสบการณ์ ไม่เกิ น 5 ปี และ 6-10ปี มีจานวนมากที่สุด คือ จานวนทั้งสิ้ น 10 คน คิดเป็ นร้อยละ
66.66 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในตาแหน่ งรองผูอ้ านวยการเพศชาย จานวนรวม 7 คน คิดเป็ นร้อยละ35.00 เพศ
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หญิง จานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.00 สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่ งนี้ ส่วนใหญ่อายุ
51 ปี ขึ้นไป จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 ระดับการศึกษารองผูอ้ านวยการโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มี
วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโทมากที่ สุ ด จ านวนทั้งสิ้ น 12 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 60 ส าหรั บ ด้าน
ประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป มีจานวนมากที่สุด จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 50 และ
ประสบการณ์ ใ นตาแหน่ งปั จจุ บ นั ของผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่ งรองผูอ้ านวยการ พบว่า
ประสบการณ์ ไ ม่ เกิ น 5 ปี ขึ้ น ไป มี จ านวนมากที่ สุ ด คื อ จานวนทั้ง สิ้ น 6 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 30
ผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล ในต าแหน่ ง หัว หน้า ฝ่ าย เพศชาย จานวนรวม 6 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 35.29 เพศหญิง จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.71 สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่ง
นี้ส่วนใหญ่อายุ 51 ปี ขึ้นไป 41-50 ปี และ 31-40 ปี จานวนทั้งสิ้ น 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.23 ระดับ
การศึกษาหัวหน้าฝ่ ายส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่ สุด จานวนทั้งสิ้ น 9 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 52.94 สาหรับด้านประสบการณ์ การทางาน 11-20 ปี และ 21-30 ปี มีจานวนมากที่สุด
จานวน14 คน คิดเป็ นร้อยละ 82 และประสบการณ์ในตาแหน่งปั จจุบนั ของผูต้ อบแบบสอบถามใน
ตาแหน่ งหัวหน้าฝ่ าย พบว่า ประสบการณ์ ไม่เกิ น 5 ปี มีจานวนมากที่สุด คือ จานวนทั้งสิ้ น 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 35.29 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในตาแหน่ งหัวหน้างาน เพศชาย จานวนรวม 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
50.00 เพศหญิง จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่ งนี้ ส่วน
ใหญ่อายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.40 และอายุ 41-50 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40.40 อายุ 31-40 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.00 ระดับการศึกษาหัวหน้างานส่ วน
ใหญ่มีวุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญาโทมากที่สุด จานวนทั้งสิ้ น 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.00 สาหรับ
ด้านประสบการณ์ การทางานตั้งแต่ 31ปี ขึ้นไป มีจานวนมากที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 40
และประสบการณ์ในตาแหน่งปั จจุบนั ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด พบว่า ประสบการณ์ ไม่เกิน
5 ปี มีจานวนมากที่สุด คือจานวนทั้งสิ้ น 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00
ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลในตาแหน่ งหัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ เพศชาย จานวนรวม 10
คน คิดเป็ นร้อยละ 40 เพศหญิง จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามใน
ตาแหน่งนี้ส่วนใหญ่อายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 72 ระดับการศึกษาหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโทมากที่สุด จานวนทั้งสิ้ น 21 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 84 สาหรับด้านประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไป มีจานวนมากที่สุด จานวน 14 คน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 56 และประสบการณ์ ใ นตาแหน่ งปั จจุ บ ัน ของผู ต้ อบแบบสอบถามในตาแหน่ ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ พบว่า ประสบการณ์ ไม่เกิ น 5 ปี มีจานวนมากที่สุด คือ จานวนทั้งสิ้ น
9 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 ผูใ้ ห้ข ้อมูลที่เป็ นบุคลากรครู ในโรงเรี ยนเพศชาย จานวนรวม 24 คน คิ ด
เป็ นร้อยละ 19.20 เพศหญิง จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.80 สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ น
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บุ คลากรครู น้ ี ส่ วนใหญ่ อายุ 41-50 ปี จานวน 43 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.40 ระดับการศึก ษาของ
บุคลากรครู ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวนทั้งสิ้ น 93 คน คิดเป็ นร้อยละ
74.40 สาหรับด้านประสบการณ์การทางาน 11-20 ปี มีจานวนมากที่สุด จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 38.40 และประสบการณ์ ในตาแหน่ งปั จจุบนั ของผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นบุคลากรครู พบว่า
ประสบการณ์ ไม่เกิน 5 ปี มีจานวนมากที่สุด คือ จานวนทั้งสิ้ น 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.80
4.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามโดยผลการวิเคราะห์ระดับ
ความสาคัญ ของตัวแปรองค์ป ระกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ สู่ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ยน
สังกัดมู ล นิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย วิเคราะห์ จากค่ ามัชฌิ ม เลขคณิ ต (  ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนาไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ของเบส (Best) รายละเอียด
ดังตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้อที่
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

ข้อคาถาม
การกาหนดวิสยั ทัศน์มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เชื่อมโยงปัจจุบนั และอนาคต
การกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจนาไปสู่การ
กาหนดทิศทางที่ปฏิบตั ิได้จริ งและการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
การให้โอกาสครู ได้มีส่วนร่ วมในการกาหนด
วิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยน
การกาหนดวิสยั ทัศน์โดยคานึงถึงปั จจัยภายนอกที่
มีผลกระทบต่อโรงเรี ยน เช่น นโยบายรัฐบาล
คู่แข่งทางการศึกษา
การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม ก่อให้เกิดการทางานเป็ นทีม
โดยมีความมุ่งมัน่ ไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน
การดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ
การกาหนดพันธกิจ (Mission)อย่างชัดเจนและ
สามารถนาไปปฎิบตั ิได้
การกาหนดเป้ าประสงค์ (Goal) อย่างชัดเจนและ
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้



S.D.

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

4.37

0.603

มาก

4.39

0.593

มาก

4.31

0.721

มาก

4.28

0.666

มาก

4.45

0.640

มาก

4.42

0.611

มาก

4.40

0.588

มาก

4.39

0.586

มาก
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ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อที่
9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

ข้อคาถาม
การดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับเป้ าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็ น
เลิศ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนิน
โครงการตามนโยบายที่กาหนด
สามารถสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัด
การศึกษา การบริ หารจัดการเพื่อนาไปกาหนด
ทิศทางขององค์กร
การกาหนดทิศทางโดยคานึงถึงความต้องการ
ความจาเป็ น และการตอบสนองต่อคาดหวังของ
นักเรี ยน และผูป้ กครอง
การกาหนดทางเลือกขององค์กรในการนาองค์กร
ไปสู่อนาคตว่าจะใช้กลยุทธ์ใดเป็ นตัวนา
การกาหนดหลักเกณฑ์หรื อมาตรฐานในการ
จัดสรรทรัพยากร
การพัฒนากลยุทธ์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์ที่ตรงประเด็น
และมีการวัดผลสมรรถนะที่สาคัญ
การเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานกับเกณฑ์ที่
กาหนด
การจัดให้มีการกากับติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิและดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อเป็ นพื้นฐานในการ
วางแผนกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม
(Collaboratory) จากทุกภาคส่วน



S.D

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

4.32

0.665

มาก

4.27

0.687

มาก

4.24

0.628

มาก

4.28

0.649

มาก

4.19

0.671

มาก

4.05

0.698

มาก

4.20

0.651

มาก

4.18

0.641

มาก

4.28

0.660

มาก

4.21

0.680

มาก
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ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อที่
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.

ข้อคาถาม
การปฏิบตั ิและดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
กลยุทธ์ที่ใช้มีความยืดหยุน่
กลยุทธ์ที่ใช้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและ
เป้ าหมาย
กลยุทธ์ที่ใช้มีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงาน
การนาข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์มา
ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ของ
องค์กรว่ามีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่จะ
ดาเนินการแค่ไหน เพียงไร และปรับปรุ งแก้ไข
ต่อไป
การนาเครื่ องมือมาใช้ในการบริ หารเชิงกลยุทธ์
เช่น Balanced Scorecard และ Benchmarking
มีภาวะผูน้ าและ เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมัน่
ในการกระทาสิ่ งต่าง ๆ ให้ดีกว่าเดิมเสมอ
การส่งเสริ มให้ครู มีความรู ้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในการปฎิบตั ิงานที่รับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่องและทัว่ ถึง
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
เพื่อประเมินโอกาสและอุปสรรค
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทั้งอดีตและปั จจุบนั ที่
ส่งผลต่อการจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้าน
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง
และกฎหมาย



S.D.

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

4.26

0.642

มาก

4.36

0.639

มาก

4.10

0.633

มาก

4.32

0.622

มาก

4.27

0.605

มาก

4.19

0.679

มาก

4.02

0.722

มาก

4.30

0.667

มาก

4.36

0.650

มาก

4.08

0.951

มาก

4.10

0.705

มาก

98
ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อที่
30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.

ข้อคาถาม
ความเป็ นแบบอย่างในการสร้างวัฒนธรรมของ
โรงเรี ยน
นาผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในมา
จัดลาดับ ประเด็น แยกเป็ นจุดเด่นและจุดที่
ควรพัฒนา โอกาส และอุปสรรค
การให้โอกาสครู มีส่วนร่ วมในการกาหนด
ความต้องการ การจัดลาดับความสาคัญ
เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน
การนา จุดอ่อน ภายในของโรงเรี ยนมาเพื่อพัฒนา
การนาโอกาส หรื อสภาพการณ์ภายนอกโรงเรี ยน
ทั้งปัจจุบนั และอนาคตที่เอื้อต่อการดาเนินงาน
ของโรงเรี ยนมาพิจารณาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ใน
การทางาน
การกาหนดสภาพที่คาดหวัง ระเบียบปฏิบตั ิ และ
วิธีการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน
การมีเครื่ องมืออิเลคทรอนิคส์ที่นามาใช้ สามารถ
เปลี่ยนจากลักษณะหนึ่งไปทางานลักษณะอื่น
ได้อย่างรวดเร็ วและไม่สิ้นเปลือง
การมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การศึกษา
(Hardware) ที่ทนั สมัยมีประสิ ทธิภาพ เหมาะสม
และเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
การนาระบบอิเลคทรอนิคส์มาใช้ในการจัดการ
ฐานข้อมูลกลางของโรงเรี ยน และมีการปรับ
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื อข่ายสารสนเทศ
(Software) ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ



S.D.

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

4.26

0.636

มาก

4.15

0.665

มาก

4.18

0.745

มาก

4.27

0.736

มาก

4.19

0.671

มาก

4.19

0.655

มาก

3.95

0.734

มาก

3.92

0.782

มาก

3.98

0.781

มาก

99
ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อที่
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.
49.
50.

ข้อคาถาม
การนา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
สถานศึกษาอย่างกว้างขวาง สามารถเข้าถึง
เครื อข่ายข้อมูลสะดวก คล่องตัวและรวดเร็ ว
การกาหนดระบบสารสนเทศให้ครอบคลุม
โครงสร้างการบริ หาร
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื อข่ายสารสนเทศ
(Software) เหมาะสมกับการทางานในโรงเรี ยน
บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถนาไปใช้ได้
การนาข้อมูลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานทุกระดับ
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
การบริ หารจัดการข้อมูลเป็ นระบบสารสนเทศ
(Information System) และบริ หารงานโดยใช้
ระบบฐานข้อมูล (Database System)
การมีพฤติกรรมการบริ หารที่ทนั สมัย รู ้เท่าทัน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การมีธรรมเนียมปฏิบตั ิสาหรับกิจกรรมและ
ประเพณี ที่ดีงามซึ่งสะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์
ของโรงเรี ยน
การสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีม
(Teamwork) ทุกระดับในการปฏิบตั ิภารกิจ
การปรับเปลี่ยนสายงาน การโยกย้ายครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
การทางานร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยการทา
ความเข้าใจถึงความจาเป็ นและความคาดหวังที่มี
ต่อโรงเรี ยน



S.D.

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

4.39

0.572

มาก

4.00

0.779

มาก

3.94

0.758

มาก

3.91

0.665

มาก

3.95
3.90

0.689
0.753

มาก
มาก

3.98

0.776

มาก

4.09

0.717

มาก

4.20

0.719

มาก

4.27

0.763

มาก

4.00

0.781

มาก

4.07

0.717

มาก

100
ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อที่
51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.

59.

60.

ข้อคาถาม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไป คือ การเมือง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กรแล้ว
ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน
การวิเคราะห์กระบวนการหลัก ได้แก่ คุณภาพ
ของนักเรี ยนที่เข้าเรี ยน กระบวนการดูแล
ช่วยเหลือ การให้บริ การและการก้าวออกไปสู่
สังคมของนักเรี ยน
มีโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ การเงิน
การบัญชี ระบบข้อมูล บัญชีเงินเดือน กฎระเบียบ
ต่าง ๆ
มุ่งเน้นการบริ หารวิชาการและหลักสูตร
บริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
การจัดการผลตอบแทนในรู ปต่าง ๆ ได้
อย่างทัว่ ถึง ยุติธรรม เท่าเทียมกัน
การกระตุน้ ส่งเสริ ม สนับสนุนความร่ วมมือกัน
ในองค์กรและประสานความร่ วมมือกับภายนอก
องค์กร
การสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการ
ปรับปรุ งกิจกรรม/วิธีการทางานโดยการจัดหา
ทรัพยากรและแหล่งช่วยเหลือที่เหมาะสม
มีความตระหนักและมีเป้ าหมายการพัฒนา
ร่ วมกันกับบุคลากรในเรื่ องการสร้างความเป็ นเลิศ
ของการบริ หารจัดการ



S.D.

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

3.97

0.722

มาก

4.17

0.727

มาก

4.09

0.683

มาก

4.31

0.626

มาก

4.34
4.31

0.653
0.722

มาก
มาก

4.14

0.761

มาก

4.20

0.690

มาก

4.18

0.673

มาก

4.25

0.656

มาก

101
ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อที่
61.

62.

63.

64.
65.

66.

67.
68.

69.

ข้อคาถาม
ผูน้ ามีการกระทาที่เป็ นตัวอย่างที่ดีโดยมีการ
ทางานอย่างมีประสิทธิผลมีการนาข้อเสนอแนะ
ในปี ที่ผา่ นมา มาปรับปรุ งและมีการทบทวน
เพื่อการพัฒนางานอยูเ่ สมอ
การทาความเข้าใจอย่างชัดเจนกับบุคลากรที่แสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ที่จะนาพาสู่การบริ หาร
จัดการที่เป็ นเลิศ
การสร้างพันธสัญญาซึ่งประยุกต์จากหลักการ
บริ หารจัดการ กระบวนการทางานที่ใช้อยู่
พิจารณาบนพื้นฐานของสภาพแนวโน้มของ
ปั ญหาและการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
การกระตุน้ ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ขอ้ คิดเห็น
สะท้อนกลับแก่บุคลากร
ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
มีกลวิธีการปฎิบตั ิภารกิจโรงเรี ยนที่มุ่งเน้น
ความสาเร็ จสูง
การบริ หารจัดการ แนะนา สอนงานให้เข้าใจ กฎ
กติกา ระเบียบ ข้อตกลง ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบตั ิงาน
การบริ หารจัดการทุกระบบในลักษณะป้ องกัน
เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาหรื ออุปสรรค
การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good
Governance) มาเป็ นแนวทางในการทางาน
ร่ วมกัน
การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานไม่ให้มากและ
ซับซ้อน



S.D.

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

4.28

0.722

มาก

4.29

0.680

มาก

3.98

0.624

มาก

4.06

0.668

มาก

4.13

0.708

มาก

4.22

0.669

มาก

4.03

0.727

มาก

4.14

0.715

มาก

4.06

0.763

มาก

102
ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อที่
70
71
72
73
74

75
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

การกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานไว้อย่าง
ชัดเจน
ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิภารกิจ บุคลากรรับทราบตัวชี้วดั
การปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
การประเมินผลการปฏิบตั ิภารกิจอย่างสม่าเสมอ
จัดทาดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงานทุกงานอย่างเป็ น
รู ปธรรม
นาผลการประเมินมาปรับปรุ งและแก้ไข
การปฏิบตั ิภารกิจโรงเรี ยน จนเป็ นวัฒนธรรม
การปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิและดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
การออกแบบโครงสร้างให้มีลกั ษณะยืดหยุน่
ปรับเปลี่ยนได้ สอดคล้องกับภารกิจ
การสนับสนุนผูป้ ฎิบตั ิทุกระดับให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างราบรื่ น รวดเร็ว และถูกต้อง
การวางแผนงานด้านวิชาการเพื่อมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้เพือ่ มุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ
การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรี ยน
การพัฒนาและส่งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ



S.D.

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

4.26

0.634

มาก

4.13

0.690

มาก

4.18

0.699

มาก

4.08

0.709

มาก

4.86

0.545

มาก

4.35

0.649

มาก

4.12

0.684

มาก

4.22

0.645

มาก

4.31

0.764

มาก

4.29

0.726

มาก

4.12

0.791

มาก

4.15

0.766

มาก

4.28

0.677

มาก

103
ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อที่
83.

84.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

ข้อคาถาม
การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่นเพือ่ มุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ
การส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาเพือ่ มุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น
การส่งเสริ มให้ผสู ้ อนนาผลการเรี ยนไปพัฒนา
นักเรี ยน
การจัดทาแผนงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารฯ
การทาแผนปฏิบตั ิการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับ
การอนุมตั ิ
คานึงถึงต้นทุน เวลา และตัวชี้วดั การทางาน
ที่สามารถควบคุมและประเมินผลได้
การดาเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
โรงเรี ยน
การจัดทาแบบรายงานผลกการใช้งบประมาณ
ที่สามารถตรวจสอบได้
การพิจาณาความดี ความชอบ ตามคุณสมบัติและ
ผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม
การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของโรงเรี ยนที่เข้าใจชัดเจน
มีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลบุคลากร
มีระบบการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร



S.D.

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

4.21

0.727

มาก

4.05

0.740

มาก

3.95

0.751

มาก

4.28

0.678

มาก

4.33

0.631

มาก

4.29

0.626

มาก

4.24

0.631

มาก

4.36

0.646

มาก

4.32

0.610

มาก

4.18

0.768

มาก

4.26

0.626

มาก

4.20
4.22

0.698
0.657

มาก
มาก

104
ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อที่
96.
97.
98.

99.
100.
101.

102.
103.

104.

ข้อคาถาม
การส่งเสริ มและให้สิทธิประโยชน์เพื่อความ
ก้าวหน้าของบุคลากร
การวางแผนบริ หารงานการศึกษาเพื่อมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ
การมีความสามารถในการวิเคราะห
สภาพแวดล้อมขององค์กรและแนวโน้มต่าง ๆ ได้
อย่างแม่นยาด้วยวิธีการคิดแบบเชิงระบบ
การใช้วธิ ีบูรณาการความคิดที่หลากหลายของครู
เพื่อร่ วมกันบริ หารจัดการ
การมีความรอบรู ้ เข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่าง ๆ
นาไปสู่การปฏิบตั ิ
สามารถสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับครู การจัดการเรี ยน
การสอนภายในโรงเรี ยน พื้นฐานของนักเรี ยน
และงบประมาณ เพื่อนาไปกาหนดทิศทางของ
องค์กร
การมีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากเดิม เพื่อหา
วิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
การผสมผสานจินตนาการและดุลยพินิจในด้าน
ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรตลอดจน
ทักษะและประสบการณ์ในลักษณะองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้
รับรู ้ปัญหานาไปสู่การแก้ไขปั ญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยครู นักเรี ยน และชุมชนมีส่วนร่ วม
ในการแก้ไขปั ญหา

105. การนาข้อมูลจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นภายในโรงเรี ยน

และข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนรวมทั้งความต้องการของท้องถิ่น
มาพิจารณาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน



S.D.

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

4.17

0.673

มาก

4.57

0.504

มาก

4.09

0.667

มาก

4.12

0.701

มาก

4.11

0.667

มาก

4.18

0.663

มาก

4.13

0.702

มาก

4.03

0.658

มาก

4.02

0.739

มาก

4.06

0.720

มาก

105
ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อที่

ข้อคาถาม

106. การจัดการความรู ้ (Knowledge Management)
เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
107. การคิดหาทางเลือกหลายทางในการพัฒนา
โรงเรี ยนและแก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน
108. การคานึงถึงความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิตามแผนงาน
และมีความเหมาะสมกับเวลา
109. การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครู ในการปฏิบตั ิงาน
ให้บรรลุผลสาเร็ จร่ วมกัน
110. การจัดบุคคลให้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน และ
มอบหมายงานให้ปฏิบตั ิตามความสามารถ
111. การกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่จะ
เกิดขึ้นในโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
112. การศึกษา ดูงานจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ และนามา
พัฒนา ปรับปรุ ง การบริ หาร การปฏิบตั ิงานและ
การสอน
113. การมีความคิดแบบนอกกรอบ ค้นหาวิธีการ
ใหม่ ๆในการพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มจานวน
นักเรี ยนเข้าใหม่และบริ การเสมอ
114. การนากระบวนการเชิงระบบ PDCA มาปรับปรุ ง
คุณภาพ
115. การมีความสามารถในการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผลผลิตทั้งทางปริ มาณและคุณภาพ
116. การใช้เทคนิคเสริ มแรงให้ครู เกิดกาลังใจในการ
ทางาน
117. การปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงหลักข้อเชื่อของ
องค์กรเป็ นสาคัญ



S.D.

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

4.18

0.683

มาก

4.17

0.691

มาก

4.13

0.642

มาก

4.14

0.804

มาก

4.31

0.670

มาก

4.20

0.654

มาก

4.09

0.747

มาก

4.08

0.798

มาก

4.34

0.683

มาก

4.11

0.725

มาก

4.12

0.796

มาก

4.31

0.658

มาก

106
ตารางที่ 2 ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสาคัญของ
ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (ต่อ)
ข้อที่

ข้อคาถาม

118. การบริ หารงานที่เป็ นองค์รวม คือ การคานึงถึง
ปั จจัย หรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความสาเร็ จร่ วมกัน
119. องค์กรมีระบบการจัดการที่ดี และบุคลากรมี
ความรู ้ความสามารถ
120. การมีทกั ษะการสร้างปฏิสมั พันธ์การบริ หาร
ทรัพยากรการกากับดูแล และการจัดองค์กร
รวมค่าเฉลี่ย



S.D.

ระดับความสาคัญ
ของตัวแปร

4.26

0.654

มาก

4.34

0.641

มาก

4.22

0.630

มาก

4.19

0.718

มาก

จากตารางที่ 2 เมื่ อพิ จารณาค่ ามัช ฉิ ม เลขคณิ ต (  ) และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยภาพรวมของตัวแปรองค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ทั้ง 120 ตัวแปร พบว่า มีความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมาก ค่ามัชฉิ มเลขคณิ ต (  ) เท่ ากับ 4.19 แสดงว่าในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความ
คิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ระดับ ความส าคัญ ของตัวแปรการบริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ความเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก และพบว่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยรวมเท่ากับ 0.718หมายความว่า การกระจายของข้อมู ลความคิ ดเห็ นผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ระดับ ความส าคัญ ของตัวแปรการบริ หารจัดการ
เชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยอยูใ่ นระดับ
4 ในลักษณะนี้ แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับระดับความสาคัญของตัวแปร
องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กัดมู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภา
คริ สตจักรในประเทศไทยใกล้เคียงกัน
เมื่อได้วิเคราะห์ค่ามัชฉิ มเลขคณิ ต (  ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็ นรายตัว
แปรสาหรับองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยทั้ง 120 ตัวแปร พบในลักษณะเดี ยวกัน กล่าวคือ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต
(  ) อยูร่ ะหว่าง 3.91-4.85 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับระดับความสาคัญ
แต่ละตัวแปรอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าระหว่าง 0.572-4.545

107
หมายความว่า การกระจายของข้อมูลความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ ระดับ ความส าคัญ ตัวแปรระดับ 4 ลัก ษณะเช่ นนี้ แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสาคัญของตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ น
เลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ใกล้เคียงกัน
4.3 ผลวิเคราะห์ องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ที่วา่ “เพื่อทราบ
องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กัดมู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภา
คริ สตจักรในประเทศไทย” คาถามการวิจยั ข้อ 1 ที่วา่ “องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่
ความเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กั ด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ สตจัก รในประเทศไทยประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบใดบ้าง” และสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 ที่วา่ “องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์
สู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเป็ นพหุ องค์ประกอบ”
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติช้ นั สู งคือ สถิติวิเคราะห์ตวั
ประกอบ (Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบเชิ ง ส ารวจ (Exploratory Factor
Analysis) โดยจัดกระทาข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.3.1 ทดสอบความเหมาะสม ความเพี ย งพอ และแมทริ ก ซ์ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรซึ่ งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองค่า คือ
ค่า KMO and Bartlett’s test โดยดู ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy) ที่มีค่าเท่ากับ 0.955 (เข้าใกล้หนึ่ ง) และมีค่ามากกว่า 0.5 หมายถึ งขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเหมาะสม
ค่าที่ใช้ทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Spericity;
H0: ตัวแปรการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยไม่มีความสัมพันธ์กนั
H1: ตัวแปรการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กนั
โดยพิ จารณาจากค่ า Chi-Square และการมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ น้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ .05 (Sig ≤ 0.05) ว่ายอมรับหรื อปฎิเสธสมมุติฐาน ได้ผลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่า KMO and Bartlett’s test of spericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett’s Test of SphericityApporox. Chi-Square
df
sig

.955
29939.925
7140
.000

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)
เท่ากับ 0.955 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 120 ตัวแปรของการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นจานวนข้อมูลที่มีความเพียงพอและมี
ความเหมาะสม สามารถใช้สถิติการวิเคราะห์ตวั ประกอบ (Factor Analysis) ระดับดีมาก ทั้งนี้ เพราะ
ค่า KMO มีค่ามากกว่า 0.5 และเข้าใกล้ 1 และเมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ Bartlett’s test
of sphericityพบในในลักษณะเดี ยวกันคื อ ค่า Chi-Square = 29939.925 ค่า Significance = .000 ซึ่ ง
น้อยกว่า .05 จึงปฎิเสธH0และยอมรับ H1 ซึ่ งแสดงว่าค่าแมททริ กซ์สัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ของตัว
แปรการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยทั้ง 120 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กนั ทาให้ขอ้ มูลนี้ นาไปวิเคราะห์ ตวั ประกอบ (Factor
Analysis)ได้เช่นกัน
4.3.2 ท าการสกัด ปั จ จัย (Factor Extraction) ด้ว ยวิธี วิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบ
หลัก (Principal Component Analysis: PCA) ผลการสกัดปั จจัยสาหรับการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์
สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย แสดงเฉพาะ
องค์ประกอบค่าไอเกน (eigenvalue) 1 ขึ้นไป ดังตารางที่ 4

109
ตารางที่ 4 องค์ประกอบค่าความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน และค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
Intital eigenvalues
Rotation sums of squared loadings
ค่าความ
ค่าความ
ค่าความ
ค่าความ
ค่าความ
ค่าความ
องค์ประกอบ แปรปรวน แปรปรวน แปรปรวน แปรปรวน แปรปรวน แปรปรวน
(Component) ของตัวแปร
ร้อยละ
สะสม
ของตัวแปร
ร้อยละ
สะสม
(eigenvalues)
(% of
ร้อยละ (eigenvalues)
(% of
ร้อยละ
variance) (cumulative
variance) (cumulative
%)
%)
1
57.706
48.088
48.088
23.553
19.627
19.627
2
4.767
3.972
52.060
8.450
7.042
26.669
3
3.138
2.615
54.675
8.154
6.795
33.464
4
2.288
1.906
56.582
7.047
5.872
39.336
5
2.193
1.827
58.409
6.051
5.043
44.379
6
2.013
1.677
60.086
5.120
4.266
48.645
7
1.691
1.409
61.496
4.442
3.701
52.347
8
1.604
1.336
62.832
4.429
3.691
56.037
9
1.511
1.259
64.091
3.502
2.919
58.956
10
1.432
1.193
65.284
3.442
2.868
61.824
11
1.304
1.087
66.371
2.183
1.819
63.643
12
1.293
1.077
67.448
1.976
1.646
65.290
13
1.192
.993
68.441
1.868
1.557
66.846
14
1.156
.964
69.405
1.640
1.367
68.213
15
1.119
.933
70.338
1.525
1.271
69.484
16
1.097
.914
71.252
1.422
1.185
70.669
17
1.048
.873
72.125
1.407
1.173
71.842
18
1.003
.836
72.962
1.343
1.119
72.962

จากตารางที่ 4 พบว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่
ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ที่มีค่าความแปรปรวน
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หรื อ ค่ า ไอเกน (Eigenvalue) ที่ มี ค่ า 1 ขึ้ นไป ได้ จ านวนองค์ ป ระกอบ (component) ทั้ ง สิ้ น 18
องค์ประกอบ ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) ระหว่าง .836 – 48.088 และค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) เท่ากับร้อยละ 72.962
4.3.2.1 นาองค์ประกอบที่ มีค่าความแปรปรวนของตัวแปรหรื อค่าไอเกน
(Eigenvalue) เท่ากับ 1 ขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร์ (Kaiser) จานวน 18 องค์ประกอบ ไปหมุนแกน
แบบตั้งฉาก (Orthogonalrotation) ด้วยวิธีแวริ แมกซ์ (Varimax Method) เพื่อให้ตวั แปรสัมพันธ์กบั
องค์ป ระกอบในลักษณะที่ ชัดเจนขึ้ น และสรุ ปเป็ นองค์ป ระกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่
ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่า
เป็ น 1 องค์ป ระกอบ ใช้เกณฑ์ การคัดเลื อกตัวแปรที่ มี ค่ าน้ าหนัก องค์ป ระกอบ (Factor Loading)
เท่ากับ 0.55 ขึ้นไป88 จานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบนั้น ๆ ตั้งแต่ 3 องค์ประกอบขึ้นไป ซึ่ ง
พบว่า องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยมีท้ งั สิ้ น 6 องค์ประกอบที่เป็ นไปตามเกณฑ์ ประกอบด้วย ตัวแปรจานวน
39 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 6,7,8,9,14,15,18,21,22,23,36,37,38,40,41,45,83,84,87,88,89,90,91,98,99,
100,102,103,104,105,106,107,109,110,112,113,115,118 และ 120 ส่ วนตัวแปรที่ ไ ม่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด จึงถู กตัดออกจานวน 81 ตัวแปรซึ่ งองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบสอดคล้องกับ
การวิ เคราะห์ เอกสาร (Document Study) การสั ง เคราะห์ ข้อ มู ล จากงานวิ จ ัย (Thesis Analysis)
การสนทนากลุ่ ม ของผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Focus Group Discussion) ส่ วนองค์ ป ระกอบอื่ น อี ก 12
องค์ประกอบ ขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ จึงไม่เข้าข่ายการวิจยั
สาหรับองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 6 ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1- 6 ซึ่ ง
หมุนแกนแล้ว องค์ประกอบที่ 1 มีค่าไอเก็น(Eigenvalue) สู งสุ ดเท่ากับ 23.553 สามารถอธิ บายความ
แปรปรวนทั้ง หมดได้ร้อ ยละ 19.627 องค์ป ระกอบที่ 2 มี ค่ าไอเก็ น (Eigenvalue) เท่ ากับ 8.450
สามารถอธิ บายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 7.042 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าไอเก็น (Eigenvalue)
เท่ากับ 8.154 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 6.795 องค์ประกอบที่ 4 มีค่าไอเก็น
(Eigenvalue) เท่ากับ 7.047 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 5.872 องค์ประกอบที่
5 มีค่าไอเก็น (Eigenvalue) เท่ากับ 6.051 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 5.043
องค์ประกอบที่ 10 มีค่าไอเก็น (Eigenvalue) เท่ากับ 3.442 สามารถอธิ บายความแปรปรวนทั้งหมด
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ได้ร้อยละ 2.868 สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่ อธิ บายองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ ปรากฏดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่อธิ บายองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ตัวแปร
A105
A103
A100
A104
A106
A99
A102
A107
A83
A115
A98
A113
A110
A84
A109
A112
A118
A120
A38
A41
A40
A37
A36
A45
A7
A8
A6

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
1

2

3

4

.725
.706
.702
.688
.687
.671
.657
.648
.646
.640
.628
.621
.612
.611
.608
.607
.607
.603
.763
.750
.727
.714
.653
.601
.763
.706
.654

5

10
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ตารางที่ 5 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
(ต่อ)
ตัวแปร

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
1

2

A9
A15
A18
A14
A87
A88
A90
A91
A89
A21
A22
A23

3

4

5

10

.643
.655
.651
.622
.741
.727
.711
.663
.614
.745
.627
.602

จากตารางที่ 5 พบว่า องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่ความเป็ นเลิ ศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยตามเกณฑ์การคัดเลื อกมี 6 องค์ประกอบ
คือองค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 และ
องค์ประกอบที่ 10
ตารางที่ 6 องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
องค์ประกอบที่

จานวนตัวแปร

ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ

1
2
3
4
5
6
รวม

18
6
4
3
5
3
39

.603-.725
.601-.763
.643-.763
.622-.655
.614-.741
.602-.745
.601-.763
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จากตารางที่ 6 พบว่า องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มี 7 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่
องค์ประกอบที่

1
2
3
4
5
6

มีจานวนตัวแปร 18 ตัวแปร มีคา่ น้ าหนักองค์ประกอบ อยูร่ ะหว่าง .603-.725
มีจานวนตัวแปร 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยูร่ ะหว่าง .601-.763
มีจานวนตัวแปร 4 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยูร่ ะหว่าง .643-.763
มีจานวนตัวแปร 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยูร่ ะหว่าง .622-.655
มีจานวนตัวแปร 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยูร่ ะหว่าง .614-.741
มีจานวนตัวแปร 3 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ อยูร่ ะหว่าง .602-.745
รวมจานวนตัวแปรทั้ง 39 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .601-.763

ตารางที่ 7 องค์ประกอบที่ 1
ที่
1.

ข้อ
105

2.

103

3.

100

4.

104

5.

106

6.

99

7.

102

8.

107

9.

83

ตัวแปร
การนาข้อมูลจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นภายในโรงเรี ยน และข้อมูล
เกี่ยวกับชุมชนรวมทั้งความต้องการของท้องถิ่นมาพิจารณาเพื่อกาหนด
กลยุทธ์ในการทางาน
การผสมผสานจินตนาการและดุลยพินิจในด้านศักยภาพและ
ความสามารถของบุคลากรตลอดจนทักษะและประสบการณ์ในลักษณะ
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
การมีความรอบรู ้ เข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆนาไปสู่การปฏิบตั ิ
รับรู ้ปัญหานาไปสู่การแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดยครู นักเรี ยน
และชุมชนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนไปสู่
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
การใช้วธิ ีบูรณาการความคิดที่หลากหลายของครู เพื่อร่ วมกันบริ หาร
จัดการ
การมีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากเดิม เพื่อหาวิธีการใหม่ๆในการ
ปฏิบตั ิงาน
การคิดหาทางเลือกหลายทางในการพัฒนาโรงเรี ยนและแก้ไขปั ญหา
อย่างเร่ งด่วน
การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่นเพื่อมุง่ สู่ความเป็ นเลิศ

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.725

.706
.702
.688
.687
.671
.657
.648
.646
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ตารางที่ 7 องค์ประกอบที่ 1 (ต่อ)
ที่

ข้อ

ตัวแปร

การมีความสามารถในการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลผลิตทั้งทาง
ปริ มาณและคุณภาพ
การมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรและ
11. 98
แนวโน้มต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยาด้วยวิธีการคิดแบบเชิงระบบ
การมีความคิดแบบนอกกรอบ ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาและ
12. 113
แก้ปัญหาเพื่อเพิ่มจานวนนักเรี ยนเข้าใหม่และบริ การเสมอ
การจัดบุคคลให้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน และมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิ
13. 110
ตามความสามารถ
การส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
14. 84 หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาเพื่อมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ
การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครู ในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็จ
15. 109
ร่ วมกัน
การศึกษา ดูงานจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆและนามาพัฒนา ปรับปรุ ง การ
16. 112
บริ หาร การปฏิบตั ิงานและการสอน
การบริ หารงานที่เป็ นองค์รวม คือ การคานึงถึงปัจจัย หรื อองค์ประกอบ
17. 118
ต่างๆที่ก่อให้เกิดความสาเร็ จร่ วมกัน
การมีทกั ษะการสร้างปฏิสมั พันธ์การบริ หารทรัพยากรการกากับดูแล
18. 120
และการจัดองค์กร
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
10.

115

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.640
.628
.621
.612
.611
.608
.607
.607
.603
23.553
19.627
19.627

จากตารางที่ 7 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีตวั แปรจานวน 18 ตัวแปรซึ่ งมีคา่ น้ าหนักตัว
แปรในองค์ป ระกอบอยู่ระหว่าง .603-.725 ค่ าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เท่ ากับ
23.553 ค่าร้ อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of Variance) เท่ากับ 19.627 และค่า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ ากับ 19.627 ลักษณะ
เช่ น นี้ แสดงว่ า ตัว แปรทั้ ง 18 ตัว แปร เป็ นตัว แปรที่ ร่ ว มกั น อธิ บ ายองค์ ป ระกอบได้ ดี และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
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โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้ร้อยละ 19.627 และเมื่อเปรี ยบเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบด้วย องค์ประกอบนี้ มี
ความสาคัญเป็ นอันดับ 1 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่1 ส่ วนใหญ่เป็ นตัวแปร
เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ ร ะบบและการบริ ห ารจัด การสู่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ผู ้วิ จ ัย จึ ง ตั้ง ชื่ อ
องค์ประกอบนี้วา่ “การวิเคราะห์ระบบการบริ หารจัดการ"
ตารางที่ 8 องค์ประกอบที่ 2
ที่

ข้อ

ตัวแปร

การนาระบบอิเลคทรอนิคส์มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลกลางของ
1.
38 โรงเรี ยน และมีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื อข่าย
สารสนเทศ(software)ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื อข่ายสารสนเทศ (Sftware) เหมาะสมกับ
2.
41
การทางานในโรงเรี ยน
3.
40 การกาหนดระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมโครงสร้างการบริ หาร
การมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การศึกษา (Hardware) ที่ทนั สมัยมี
4.
37
ประสิ ทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฎิบตั ิงาน
การมีเครื่ องมืออิเลคทรอนิคส์ที่นามาใช้ สามารถเปลี่ยนจากลักษณะหนึ่ง
5.
36
ไปทางานลักษณะอื่นได้อย่างรวดเร็ วและไม่สิ้นเปลือง
การบริ หารจัดการข้อมูลเป็ นระบบสารสนเทศ (Information System) และ
6.
45
บริ หารงานโดยใช้ระบบฐานข้อมูล (Database System)
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.763
.750
.727
.714
.653
.601
8.450
7.042
26.669

จากตารางที่ 8 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 มีตวั แปรจานวน 6 ตัวแปรซึ่ งมีค่าน้ าหนักตัว
แปรในองค์ป ระกอบอยู่ระหว่าง .601-.763 ค่ าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เท่ ากับ
8.450 ค่าร้ อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of Variance) เท่ ากับ 7.042 และค่ า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ ากับ 26.669 ลักษณะ
เช่ น นี้ แสดงว่ า ตั ว แปรทั้ ง 6 ตั ว แปร เป็ นตัว แปรที่ ร่ ว มกั น อธิ บ ายองค์ ป ระกอบได้ ดี และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้ร้อยละ 7.042 และเมื่ อเปรี ยบเทียบค่า
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ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบด้วย องค์ประกอบนี้ มี
ความสาคัญเป็ นอันดับ ที่ 2 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2 ส่ วนใหญ่เป็ นตัว
แปรเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ผูว้ ิจยั จึ งตั้งชื่ อองค์ป ระกอบนี้ ว่า “การบริ หารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ"
ตารางที่ 9 องค์ประกอบที่ 3
ที่

ข้อ

1.
2.

7
8

ตัวแปร

การกาหนดพันธกิจ (Mission) อย่างชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
การกาหนดเป้ าประสงค์ (Goal) อย่างชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
การดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพ
3.
6
สถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
การดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
4.
9
สถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.763
.706
.654
.643
8.154
6.795
33.464

จากตารางที่ 9 พบว่า องค์ป ระกอบที่ 3 มี ตวั แปรจานวน 4 ตัวแปรซึ่ งมี ค่าน้ าหนัก
ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .643-.753 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เท่ากับ
8.154 ค่าร้ อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of Variance) เท่ ากับ 6.795 และค่ า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ ากับ 33.464 ลักษณะ
เช่ น นี้ แสดงว่ า ตั ว แปรทั้ ง 4 ตั ว แปร เป็ นตัว แปรที่ ร่ ว มกั น อธิ บ ายองค์ ป ระกอบได้ ดี และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้ร้อยละ 6.795 และเมื่ อเปรี ยบเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบด้วย องค์ประกอบนี้ มี
ความสาคัญเป็ นอันดับ 3 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่3 ส่ วนใหญ่เป็ น ตัวแปร
เกี่ ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าประสงค์ และการดาเนิ นโครงการ ผูว้ ิจยั จึงตั้งชื่ อองค์ประกอบนี้ ว่า
“การกาหนดทิศทางการบริ หารจัดการ”
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ตารางที่ 10 องค์ประกอบที่ 4
ที่

ข้อ

ตัวแปร

การพัฒนากลยุทธ์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์ที่ตรงประเด็นและมีการวัดผล
สมรรถนะที่สาคัญ
การจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อเป็ นพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ โดยใช้
2.
18
กระบวนการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน
3.
14 การกาหนดหลักเกณฑ์หรื อมาตรฐานในการจัดสรรทรัพยากร
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
1.

15

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.655
.651
.622
7.047
5.872
39.336

จากตารางที่ 10 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 มีตวั แปรจานวน 3 ตัวแปรซึ่ งมีค่าน้ าหนักตัว
แปรในองค์ป ระกอบอยู่ระหว่าง .622-.655 ค่ าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เท่ ากับ
7.047 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of Variance) เท่ากับ 5.872 และค่าร้อย
ละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากับ 39.336 ลักษณะเช่ นนี้
แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ ร่วมกันอธิ บายองค์ประกอบได้ดี และองค์ประกอบนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้ร้อยละ 5.872 และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalue) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบด้วย องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ น
อันดับ 4 และเมื่ อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 4 ส่ วนใหญ่ เป็ นตัวแปรเกี่ ยวกับการ
จัดเก็บข้อมูลที่จาเป็ น การพัฒนากลยุทธ์ตลอดจนถึงการวัดผลการกาหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรร
ทรัพยากร ผูว้ จิ ยั จึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการ”
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ตารางที่ 11 องค์ประกอบที่ 5
ที่

ข้อ

1.
2.

87
88

3.

90

4.

91

ตัวแปร
การจัดทาแผนงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร
การทาแผนปฏิบตั ิการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับการอนุมตั ิ
การดาเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรี ยน

การจัดทาแบบรายงานผลกการใช้งบประมาณที่สามารถตรวจสอบได้
คานึงถึงต้นทุน เวลา และตัวชี้วดั การทางาน ที่สามารถควบคุมและ
5.
89
ประเมินผลได้
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.741
.727
.711
.663
.614
6.051
5.043
44.379

จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 มี ตวั แปรจานวน 5 ตัวแปรซึ่ งมี ค่าน้ าหนัก
ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .614-.741 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เท่ากับ
6.051 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of Variance) เท่ากับ 5.043 และค่าร้อย
ละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากับ 44.379 ลักษณะเช่ นนี้
แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็ นตัวแปรที่ ร่วมกันอธิ บายองค์ประกอบได้ดี และองค์ประกอบนี้
สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้ร้อยละ 5.043 และเมื่อเปรี ยบเทียบค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalue) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบด้วย องค์ประกอบนี้มีความสาคัญเป็ น
อัน ดับ 5 และเมื่ อ พิ จ ารณาตัวแปรทั้ง หมดในองค์ป ระกอบที่ 5 ส่ ว นใหญ่ เป็ นตัว แปรเกี่ ย วกับ
งบประมาณ ผูว้ จิ ยั จึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “การบริ หารจัดการงบประมาณ”
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ตารางที่ 12 องค์ประกอบที่ 6
ที่

ข้อ

77ตัวแปร

1. 21
กลยุทธ์ที่ใช้มีความยืดหยุน่
2. 22
กลยุทธ์ที่ใช้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและเป้ าหมาย
3. 23
กลยุทธ์ที่ใช้มีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงาน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ าหนัก
องค์ประกอบ
.745
.627
.602
3.442
2.868
61.824

จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 มี ตวั แปรจานวน 3 ตัวแปรซึ่ งมี ค่ าน้ าหนัก
ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .602-.745 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เท่ากับ
3.442 ค่าร้ อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (Percentage of Variance) เท่ ากับ 2.868 และค่ า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) เท่ากับ 61.824 ลักษณะ
เช่ น นี้ แสดงว่ า ตั ว แปรทั้ ง 3 ตั ว แปร เป็ นตัว แปรที่ ร่ ว มกั น อธิ บ ายองค์ ป ระกอบได้ ดี และ
องค์ประกอบนี้สามารถอธิ บายความแปรปรวนของการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยได้ร้อยละ 2.868 และเมื่ อเปรี ยบเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) กับองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบด้วย องค์ประกอบนี้ มี
ความสาคัญเป็ นอันดับ 6 และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 6 ส่ วนใหญ่เป็ นตัวแปร
เกี่ยวกับกลยุทธ์ ผูว้ จิ ยั จึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้วา่ “การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการ”
จาการวิเคราะห์ขา้ งต้น องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
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องค์ประกอบที่ 1
การวิเคราะห์ระบบ
การบริ หารจัดการ
องค์ประกอบที่ 2
การบริ หารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบที่ 4
การวางแผนและ
พัฒนากลยุทธ์
การบริ หารจัดการ

องค์ประกอบการบริ หารจัดการ
เชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
ของโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย

องค์ประกอบที่ 5
การบริ หารจัดการ
งบประมาณ

องค์ประกอบที่ 3
การกาหนดทิศทาง
การบริ หารจัดการ
ง

องค์ประกอบที่ 6
การกาหนดกลยุทธ์
การบริ หารจัดการ
ง

ภาพที่ 5 องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิ
แห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
จากภาพที่ 5 องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยผูว้ จิ ยั ขอสรุ ปนิยามแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
องค์ป ระกอบที่ 1 การวิเคราะห์ ระบบการบริ หารจัดการ หมายถึ ง การส ารวจข้อมู ล
เบื้องต้นในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรซึ่ งประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค หรื อโดยทัว่ ไปจะเรี ยกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบ SWOT (SWOT Analysis)
ได้แก่ การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength-S) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness-W) การวิเคราะห์โอกาส
(Opportunity-O) การวิเคราะห์ ภ าวะคุ ก คาม (Threat-T) ซึ่ งการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายใน
องค์กร (Internal Analysis) จะทาให้ทราบถึ งจุ ดแข็งและจุ ดอ่อนขององค์กร ช่ วยให้ประเมิ นอดี ต
และแนวโน้ม ในปั จจุ บนั การวิเคราะห์ ภายในสามารถทาได้โดยการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ จะนาไปสู่
ความสาเร็ จ (Critical Success Factor) สามารถทาได้โดยการวิเคราะห์ลกั ษณะขององค์กรและการ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไป (General Environment)
และสภาพแวดล้ อ มในการด าเนิ นงาน (Task Environment) สภาพแวดล้ อ มโดยทั่ ว ไปเป็ น
สภาพแวดล้อมที่มีความสาคัญ แต่อาจไม่ใช่ สิ่งแวดล้อมที่ เข้ามาเกี่ ยวข้องกับองค์กรโดยตรง มีตวั
แบบในการพิจารณา คือ สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) สภาพแวดล้อมด้าน
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เศรษฐกิ จ (Economic Environment) สภาพแวดล้ อมด้ านสั งคม (Sociological Environment) และ
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment)
องค์ ป ระกอบที่ 2 การบริ หารจัด การระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หมายถึ ง
กระบวนการที่โรงเรี ยนแปลงสภาพวัตถุดิบหรื อตัวป้อน (Input) ให้เปลี่ยนเป็ นผลผลิต (Output) ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเป้ า หมาย โดยอาศัย พลัง งานทางเครื่ อ งจัก รและพลัง สมอง ประกอบด้ว ย
สิ่ งประดิ ษฐ์ใหม่ เทคนิ คใหม่ และต้องมีความรู ้ กว้างขวาง ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการเปลี่ ยนแปลง
โดยต้องฝึ กฝนบุคลากรให้มีฝีมือ เจตคติและความรู ้เพียงพอที่ จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
องค์ป ระกอบที่ 3 การก าหนดทิ ศ ทางการบริ หารจัดการ ในการกาหนดทิ ศทางของ
องค์กรจะประกอบด้วย การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และการกาหนดภารกิจ (Mission) หรื อกรอบ
ในการดาเนิ นงานที่ชดั เจน ในกระบวนการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์น้ นั ขั้นแรกองค์กรจะต้องระบุ
ภารกิจและเป้ าหมายหลักที่สาคัญขององค์กร ซึ่ งภารกิจหมายถึง ประกาศหรื อข้อความขององค์กรที่
พยายามกาหนดว่าจะท าอะไรในปั จจุ บนั และกาลังจะทาอะไรในอนาคตและองค์กรเป็ นองค์กร
แบบใดและจะก้าวไปสู่ องค์กรแบบใด ทั้งนี้เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถกาหนดทิศทางทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว อีกทั้งยังแสดงถึงความตั้งใจในการดาเนินงานเพื่อบรรลุสู่ความเป็ นเลิศ
องค์ ป ระกอบที่ 4 การวางแผนและพัฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารจัด การ หมายถึ ง
ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดหลากหลายรู ปแบบอย่างเป็ นระบบบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
และเป็ นการตัดสิ นใจไว้ล่วงหน้าว่า จะทาอะไร (What) เมื่อไร (When) ทาไม (Why) ใครเป็ นผูท้ า
(Who) และท าอย่างไร (How) เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจบนหลักการและข้อมู ลอย่างเป็ นระบบ
ระเบียบ กาหนดวัตถุประสงค์และแนวทาง ตลอดจนถึงวิธีการดาเนินการไว้ล่วงหน้า เน้นการคิดเชิ ง
ระบบ คิดแบบองค์รวม และคิดเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ในการพัฒนากลยุทธ์ ต้องคานึ งถึ งโอกาสและ
อุปสรรคตลอดจนถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร แล้วเลือกวิธีที่ได้เปรี ยบคู่แข่งขันให้มากที่สุด
องค์ประกอบที่ 5 การบริ หารจัดการงบประมาณ หมายถึง การวางแผนการใช้ทรัพยากร
ให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ข องแผนงานและโครงการที่ ต้ งั ไว้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ เป็ นไปตามความ
ต้องการของหน่ วยงานและผูเ้ กี่ ยวข้องทุกฝ่ าย การบริ หารงบประมาณในยุคปั จจุบนั เน้นความเป็ น
อิ ส ระในการบริ ห ารให้ มี ค วามคล่ อ งตัว โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ยึ ด หลัก การบริ ห ารมุ่ ง เน้ น
ผลสัมฤทธิ์ และการบริ หารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการจัดผลประโยชน์จากทรัพย์สิน รวมทั้งจัดหา
รายได้จากการบริ การมาใช้ในการบริ หารจัดการ การบริ หารงบประมาณจึงให้ความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่ อ ระบบการบริ ห ารจัด การทั้ง ระบบ และยึ ด หลัก การบริ ห ารจัด การงบประมาณ เช่ น หลัก
สารัตถประโยชน์ เป็ นการคานึงถึงการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด หลักแห่งเอกภาพ หลักแห่ ง
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ความสมดุ ล หลัก ความเป็ นธรรม เป็ นต้น การบริ ห ารจัดการงบประมาณ ควรจะพิ จารณาตาม
แผนงานในระยะ 5 ปี หรื อ 1 ปี ไม่ควรกาหนดเพียงแต่พิจารณาเพื่อการใช้จ่ายโดยปราศจากการ
วางแผน และควรเป็ นการพัฒนามากกว่าที่จะมุ่งแข่งขันซึ่ งกันและกัน
องค์ประกอบที่ 6 การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการ เป็ นการพัฒนาแผนระยะยาว
บนรากฐานของโอกาสและอุ ป สรรค ที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายนอก และการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ผูบ้ ริ หารต้องพยายามทาให้
องค์กรไปถึงเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ตอ้ งคานึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ 3 ระดับ คือ กล
ยุท ธ์ระดับ องค์กร (Corporate Strategy) เป็ นกลยุท ธ์ ที่ ครอบคลุ ม และบ่ งบอกถึ งกลยุท ธ์ โดยรวม
และทิศทางในการแข่งขันขององค์กร ว่าจะมีการพัฒนาไปสู่ ทิศทางใด จะดาเนิ นงานอย่างไร และ
จะจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่ วยขององค์กรอย่างไร กลยุทธ์ระดับธุ รกิ จ (Business Strategy)
เป็ นการกาหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุ งฐานะการแข่งขันขององค์กรกับคู่แข่ง
และระบุ ถึ งวิธีก ารที่ องค์กรจะใช้ในการแข่ งขัน กลยุท ธ์ ระดับ ปฏิ บตั ิก าร (Operational Strategy)
เป็ นการกาหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุ มวิธีการในการแข่งขันแก่ผเู ้ กี่ยวข้องในหน่วยงานต่าง ๆ มุ่งเน้น
ให้มีการพัฒนากลยุทธ์ข้ ึนมาโดยอยูภ่ ายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์กร เช่น แผนการดาเนิ นงาน
ทัว่ ไป แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เป็ นต้น
ตอนที่ 2

การยืนยันองค์ ประกอบการบริหารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ส่ ู ความเป็ นเลิศของโรงเรียน
สั งกัดมูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลข้อค้นพบ คือ องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ
จากตอนที่ 1 ผูว้ ิจยั ได้นามายืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่ความเป็ นเลิ ศของ
โรงเรี ยนสั ง กั ด มู ล นิ ธิ แห่ งสภาคริ สตจัก รในประเทศไทยด้ ว ยวิ ธี สั ม มนาอิ ง ผู ้เชี่ ย วชาญ
(connoisseurship) โดยการนาเสนอองค์ประกอบให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญจานวน 7 คน ซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
วงการศึกษาระดับสู งของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยจานวน3 คนและผูบ้ ริ หารระดับสู งของสภา
คริ ส ตจักรในประเทศไทยจานวน 4 คน พิจารณายืนยันองค์ประกอบ 4 ด้านคือ ความเหมาะสม
(appropriately) ด้ า นความเป็ นไปได้ (feasibility ) ด้ า นความเป็ นประโยชน์ (utilization ) และ
ความถูกต้องครอบคลุม (accordance)89 ผลการตรวจยืนยันโดยการวิเคราะห์ค่าความถี่ (frequency:
f) และร้อยละ (percentage: %) สรุ ปดังรายละเอียดดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 ค่าความถี่และค่าร้อยละและความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
องค์ประกอบการบริ หารจัดการ
เชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย
1.การวิเคราะห์ระบบการบริ หาร
จัดการ
2.การบริ หารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.การกาหนดทิศทางการบริ หาร
จัดการ
4.การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การ
บริ หารจัดการ
5. การบริ หารจัดการงบประมาณ
6.การกาหนดกลยุทธ์การบริ หาร
จัดการ
รวม

ความคิดเห็น
ความเหมาะสม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
f
%
f
%
7
100
-

ความเป็ นไปได้
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
f
%
f
%
7
100
-

ความเป็ นประโยชน์
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
f
%
f
%
7
100
-

ความถูกต้องครอบคลุม
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
f
%
f
%
7
100
-

7

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

7

100

-

-

7
7

100
100

-

-

7
7

100
100

-

-

7
7

100
100

-

-

7
7

100
100

-

-

100

100

100

100
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จากตารางที่ 13 พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญซึ่ งเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญในวงการศึกษาระดับสู งของสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย จานวน 3 คน และผูบ้ ริ หารระดับสู งของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
จานวน 4 คน รวม 7 คน มีความคิดเห็ นพ้องต้องกันว่า องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์
สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ยนสั ง กัด มู ล นิ ธิ แห่ งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยมี ค วามเหมาะสม
(Appropriately) จานวนรวม 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 มีความเป็ นไปได้ (Feasibility ) จานวนรวม
7 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 มีความเป็ นประโยชน์ (Utilization ) จานวนรวม 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
และมีความถูกต้องครอบคลุม (Accordance) จานวนรวม 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ลักษณะนี้ แสดง
ว่าโดยภาพรวมการยืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
สังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยมีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ มีความเป็ น
ประโยชน์ และมีความถูกต้องครอบคลุมสอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ แนวคิด ตามกรอบการวิจยั
โดยเห็นว่าทุกองค์ประกอบล้วนมีความสาคัญต่อความสาเร็ จของโรงเรี ยน โดยในการบริ หารจัดการ
ควรจะต้องมี ผูร้ ับ ผิดชอบที่ มี ความรู ้ ความสามารถ ในที่ น้ ี คือ ผูบ้ ริ หารและครู ซึ่ งเป็ นกลไกหลัก
รวมทั้งต้องให้ความสาคัญกับผูเ้ กี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการบริ หารโรงเรี ยนเพิ่มมากขึ้น
และเนื่องจากในทุกองค์ประกอบมีความซับซ้อนซึ่ งไม่สามารถบริ หารจัดการแบบเดี่ยว ๆ ต้องมอง
ให้เห็นว่า ทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กนั โดยระดับความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบน่าจะ
ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ขนาดของโรงเรี ยน แต่อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่สาคัญและเป็ นองค์ความรู ้ ใหม่
สาหรับการบริ หารโรงเรี ยน คือ การบริ หารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จะต้องสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจให้แก่ ทุกฝ่ าย เพราะในสภาพความเป็ นจริ งของสังคมปั จจุ บนั ความเข้ม ข้นของความเสี่ ยง
มีเพิ่มมากขึ้น แต่ในวงการศึกษาไม่ได้ให้ความสาคัญเท่าที่ ควร อาจเป็ นเพราะวัฒนธรรมองค์กร
ความคุ น้ ชิ นของผูป้ ฏิ บตั ิงาน อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ชื่นชมที่ผวู ้ ิจยั ได้มองเห็ นถึงความสาคัญ
ของการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ของโรงเรี ยนในสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
และได้ทาการวิจยั เพื่อนาเสนอผลการวิจยั ต่อผูบ้ ริ หารระดับสู งและผูเ้ กี่ยวข้องของสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยเพื่อนาสู่ การปฏิบตั ิต่อไป
นอกจากนี้ ผเู ้ ชี่ ยวชาญได้เพิ่มเติมและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริ หาร
จัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ดังนี้
1. องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ ง กลยุทธ์ สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนในสังกัด
มูลนิ ธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต้องคานึงถึง เป้ าหมายของการจัดการศึกษา ประกอบด้วย
การให้บ ริ ก ารสั งคม ซึ่ งสภาคริ ส ตจักรในประเทศไทยมี ป รั ช ญาในการก่ อตั้งโรงเรี ย นของสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยตามความประสงค์ของมิชชันนารี นัน่ คือ การให้โอกาสทางการศึกษาแก่
คนที่ ขาดโอกาส และการสร้ างคนให้เป็ นคนดี คนเก่ ง และมี ความสุ ข ตามแนวปฎิ บตั ิของคริ สต์
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ศาสนา และจากสภาพการณ์ที่ตอ้ งแข่งขันในปั จจุบนั ซึ่ งโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทยซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนเอกชนก็ตอ้ งอยูใ่ นสภาพการณ์ดงั กล่าว จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการ
บริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งนี้เพื่อความยัง่ ยืนสื บไป
3. การแข่งขันในปั จจุบนั ต้องมีการทาเป็ นระบบเครื อข่าย สภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทยมีเครื อข่ายในต่างประเทศมาตั้งแต่เริ่ มต้นการก่อตั้ง เช่นเครื อข่ายกับ ประเทศสหรัฐอเมริ กาโดย
Presbyterian Church in U.S.A แต่ปัจจุบนั การสื บสานความสัมพันธ์ดงั กล่ าวลดน้อยลง เนื่ องจาก
ขาดผูป้ ระสานงานอย่างต่อเนื่ อง จึงควรกลับมาให้ความสาคัญในการสร้ างเครื อข่ายโดยคานึ งถึ ง
ประโยชน์ ท้ ัง การให้ แ ละการรั บ บริ ก าร โดยสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยเป็ นองค์ ก รกลาง
รับผิดชอบในการดาเนินการ
4. กลยุทธ์เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูบ้ ริ หารในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนั้น การศึกษาวิจยั ถึง
องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ ง กลยุทธ์สู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนในสังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยจึงมีความสาคัญและจาเป็ น อย่างยิ่ง จะเห็ นว่าสิ่ งที่เป็ นองค์ประกอบอยู่
ในกลยุทธ์ คือ การพัฒนาผูบ้ ริ หารและทีมงานที่จะสามารถเข้าใจความแตกต่างจากการปฏิ บตั ิงาน
โดยปกติ ท วั่ ไป และสามารถน าองค์ประกอบการบริ ห ารจัดการเชิ งกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิ บตั ิ จริ ง
ผูบ้ ริ หารต้องเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุ ทธ์ที่เหมาะสมกับขนาด
ของโรงเรี ยน และแสวงหาวิธีการที่จะนาสู่ ผปู ้ ฎิบตั ิได้รวดเร็ ว โดยการสร้างความเข้าใจทัว่ ทั้งองค์กร
ประกาศให้ ผู ้ป ฎิ บ ัติ ทุ ก ส่ ว นได้ รั บ ทราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลง ทุ ก คนในองค์ ก รเข้า ใจตรงกัน
ปฏิบตั ิงานสู่ เป้ าประสงค์เดียวกัน ปฏิบตั ิไปอย่างพร้อมเพรี ยงประสานกันทุกส่ วน ทาอย่างต่อเนื่ อง
ครบทุ กขั้นตอน ติดตามความก้าวหน้า กาหนดเกณฑ์และตัวชี้ วดั ไว้อย่างชัดเจน ประเมิ นผลเป็ น
ระยะโดยมีการประเมินผลทั้งระหว่างปฏิบตั ิ และเมื่อสิ้ นสุ ดปี
5. โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ถึงแม้วา่ จะมีวตั ถุ ประสงค์
เดี ยวกัน นั่นคื อ การสร้ างนักเรี ยนให้เป็ นคนดี คนเก่ ง และมี ความสุ ขตามหลักของคริ สต์ศาสนา
แต่ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้ระบบเดี ยวกันในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนภายใต้มูลนิ ธิแห่ งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย เนื่ องจากมีความแตกต่างกันในขนาด ศักยภาพของบุคลกร ตลอดจนถึ ง
ทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่ งความแตกต่างดังกล่าวเป็ นความแตกต่างที่สวยงามตามบริ บทของโรงเรี ยน
6. สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ต้องให้ ค วามส าคัญ ต่ อการศึ ก ษาอย่างชัดเจนใน
องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กัดมู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภา
คริ สตจักรในประเทศไทย ซึ่ ง ต้องมีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการในการติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุ งแก้ไข พัฒนา สามารถดาเนิ นการได้ทนั ที ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงอันรวดเร็ วในปั จจุ บนั
และเป็ นผูน้ าในการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั ทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ
(Mixed Methodology) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ สู่
ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสั งกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และ 2) ผลการยืนยัน
องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กัดมู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภา
คริ สตจักรในประเทศไทย กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจยั เป็ น 3 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ตวั
แปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ น
เลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย และ 3) การยืนยันองค์ประกอบการ
บริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทย สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ตรวจคุณภาพแล้ว โดย
มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.989 ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง สาหรับการวิจยั ครั้ง
นี้ คื อ โรงเรี ยนสั งกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย จานวน 25 โรงเรี ยน ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
ได้แก่ ผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รองผูอ้ านวยการ หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ จานวน 5 คน และบุ คลากรครู จานวน 5 คน รวมโรงเรี ยนละ 10 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
ทั้งสิ้ นจานวน 250 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในการวิเคราะห์ตวั แปรองค์ประกอบการบริ หาร
จัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย คือ
การวิเคราะห์ เอกสาร (Document Analysis) การสั งเคราะห์ งานวิจยั และการสนทนากลุ่ ม (Focus
Group Discussion) ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของ
โรงเรี ย นสั งกัด มู ล นิ ธิ แห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศ เครื่ องมื อส าหรั บ รวบรวมข้อมู ล ขั้น นี้ คื อ
แบบสอบถาม (Opinionnaire) ชนิ ด จัด ล าดับ คุ ณ ภาพห้ า ระดับ แบบของลิ เกิ รท (Likert’s Rating
Scale) รวบรวมข้อมู ลทั้งหมดนามาวิเคราะห์ ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป สถิ ติวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจยั ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวเิ คราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะห์เชิ งสารวจ ผูว้ ิจยั ประมวลผลข้อค้นพบการ
วิจยั ครั้งนี้ คือ การวิเคราะห์ระบบการบริ หารจัดการ การบริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การก าหนดทิ ศ ทางการบริ หารจัด การ การวางแผนและพัฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารจัด การ
การบริ ห ารจัด การงบประมาณ และการก าหนดกลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารจัดการ ส าหรั บ การยืน ยัน
องค์ป ระกอบการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสั งกัดมู ล นิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย ใช้วธิ ีการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ (Connoisseurship)
สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
สังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจักรในประเทศไทย” (The Components of Strategic Management for
Excellence of Schools under the Church of Christ in Thailand) สรุ ปผลการวิจยั ตามวัตถุ ประสงค์
ของการวิจยั ดังนี้
1. องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิ
แห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การวิเคราะห์ ระบบการ
บริ หารจัดการ 2) การบริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การกาหนดทิศทางการบริ หาร
จัดการ 4) การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ การบริ หารจัดการ 5) การบริ หารจัดการงบประมาณ และ
6) การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 “การวิเคราะห์ระบบการบริ หารจัดการ” ประกอบด้วย 18 ตัวแปร คือ 1) การนา
ข้อมูลจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นภายในโรงเรี ยนและข้อมูลเกี่ยวกับชุ มชนรวมทั้งความต้องการ
ของท้องถิ่นมาพิจารณาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน 2) การผสมผสานจินตนาการและดุลยพินิจ
ในด้านศักยภาพและความสามารถของบุคลากรตลอดจนทักษะและประสบการณ์ในลักษณะองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ 3) การมีความรอบรู ้ เข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่าง ๆ นาไปสู่ การปฏิ บตั ิ 4) รับรู ้ปัญหา
นาไปสู่ ก ารแก้ไขปั ญ หาได้อย่างสร้ างสรรค์โดยครู นักเรี ยน และชุ มชนมี ส่ วนร่ วมในการแก้ไข
ปั ญหา 5) การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) เพื่ อพัฒนาโรงเรี ยนไปสู่ องค์ก รแห่ งการ
เรี ยนรู ้ 6) การใช้วิธี บู รณาการความคิ ด ที่ ห ลากหลายของครู เพื่ อร่ วมกัน บริ ห ารจัดการ 7) การมี
ความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากเดิมเพื่อหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงาน 8) การคิดหาทางเลือก
หลายทางในการพัฒนาโรงเรี ยนและแก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน 9) การประสานความร่ วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ 10) การมีความสามารถในการ
วิจยั เพื่ อแก้ปั ญหาและพัฒนาผลผลิ ตทั้งทางปริ ม าณและคุ ณ ภาพ 11) การมีความสามารถในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรและแนวโน้มต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยาด้วยวิธีการคิดแบบเชิงระบบ
12) การมีความคิดแบบนอกกรอบค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มจานวน
นักเรี ยนเข้าใหม่และบริ การเสมอ 13) การจัดบุคคลให้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน และมอบหมาย
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งานให้ปฏิบตั ิตามความสามารถ 14) การส่ งเสริ มและสนับสนุ นงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จดั การศึกษาเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ 15) การ
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครู ในการปฏิ บตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็ จร่ วมกัน 16) การศึกษาดูงานจาก
แหล่ งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ และนามาพัฒนา ปรับปรุ ง การบริ หาร การปฏิ บตั ิ งานและการสอน 17) การ
บริ หารงานที่ เป็ นองค์รวม คือ การคานึ งถึ งปั จจัย หรื อองค์ประกอบต่างๆที่ ก่อให้เกิ ดความสาเร็ จ
ร่ วมกัน และ 18) การมีทกั ษะการสร้างปฏิสัมพันธ์การบริ หารทรัพยากร การกากับดูแล และการจัด
องค์กร
1.2 “การบริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประกอบด้วย 6 ตัวแปร คือ
1) การนาระบบอิเลคทรอนิ ค ส์ ม าใช้ในการจัดการฐานข้อมู ลกลางของโรงเรี ยน และมีก ารปรั บ
ระบบโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เครื อ ข่ า ยสารสนเทศ (Software) ให้ ท ัน สมัย อยู่ เสมอ 2) ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายสารสนเทศ (Software) เหมาะสมกับการทางานในโรงเรี ยน 3) การ
กาหนดระบบสารสนเทศให้ค รอบคลุ ม โครงสร้ างการบริ หาร 4) การมี เทคโนโลยีและอุ ปกรณ์
การศึกษา (Hardware) ที่ทนั สมัยมีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฎิ บตั ิงาน 5) การมี
เครื่ อ งมื อ อิ เลคทรอนิ ค ส์ ที่ น ามาใช้ สามารถเปลี่ ย นจากลัก ษณะหนึ่ งไปท างานลัก ษณะอื่ น ได้
อย่างรวดเร็ วและไม่สิ้นเปลือง และ 6) การบริ หารจัดการข้อมูลเป็ นระบบสารสนเทศ (Information
System) และบริ หารงานโดยใช้ระบบฐานข้อมูล (Database System)
1.3 “การก าหนดทิ ศทางการบริ ห ารจัดการ” ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ 1) การ
ก าหนดพัน ธกิ จ (Mission)อย่างชัด เจนและสามารถน าไปปฎิ บ ตั ิ ไ ด้ 2) การก าหนดเป้ าประสงค์
(Goal) อย่างชัดเจนและสามารถนาไปปฏิ บตั ิได้ 3) การดาเนิ นโครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ และ 4) การดาเนินโครงการให้สอดคล้อง
กับเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ
1.4 “การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การบริ หารจัดการ” ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ
1) การพัฒนากลยุทธ์ ตัวชี้ วดั กลยุทธ์ที่ตรงประเด็นและมีการวัดผลสมรรถนะที่สาคัญ 2) การจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ นเพื่ อ เป็ นพื้ นฐานในการวางแผนกลยุ ท ธ์ โดยใช้ ก ระบวนการมี ส่ วนร่ วม
(Collaboratory) จากทุ ก ภาคส่ วน และ 3) การก าหนดหลัก เกณฑ์ ห รื อ มาตรฐานในการจัด สรร
ทรัพยากร
1.5 “การบริ หารจัดการงบประมาณ” ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ 1) การจัดทาแผน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร 2) การทาแผนปฎิบตั ิการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับการ
อนุ มตั ิ 3) การดาเนิ นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรี ยน 4) การจัดทาแบบรายงานผล
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การใช้งบประมาณที่สามารถตรวจสอบได้ และ 5) คานึ งถึงต้นทุน เวลา และตัวชี้ วดั การทางานที่
สามารถควบคุมและประเมินผลได้
1.6 “การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการ” ประกอบด้วย 3 ตัวแปร คือ 1) กลยุทธ์
ที่ใช้มีความยืดหยุน่ 2) กลยุทธ์ที่ใช้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและเป้ าหมาย และ 3) กลยุทธ์ที่ใช้มี
ความเป็ นไปได้ในการดาเนินงาน
2. การยืนยันองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ ง กลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ความเป็ นเลิ ศของ
โรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ประกอบด้ว ยองค์ ป ระกอบทั้ง สิ้ น
6 องค์ป ระกอบ เรี ยงลาดับตามน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ คือ 1) การวิเคราะห์ ระบบการบริ หาร
จัดการ 2) การบริ หารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การกาหนดทิศทางการบริ หารจัดการ
4) การวางแผนและพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารจัดการ 5)การบริ ห ารจัดการงบประมาณ 6) การ
กาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการ โดยเมื่อผูว้ ิจยั ได้นาองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่
ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ไปยืนยัน โดยวิธีสัมมนา
อิ ง ผู ้เชี่ ย วชาญ (Connoisseurship) จ านวนทั้ง สิ้ น 7 คน ผลคื อ ผู ้เชี่ ย วชาญทุ ก ท่ า นมี ค วามเห็ น
สอดคล้องต้องกันว่า องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย มีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ มีความเป็ นประโยชน์
และมีความถูกต้องครอบคลุมสอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ และ แนวคิดตามกรอบการวิจยั โดยทุก
ท่านลงความเห็ นว่า แต่ละองค์ประกอบมีความสาคัญต่อความสาเร็ จในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
สังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเพื่อสู่ ความเป็ นเลิ ศ ซึ่ งในการบริ หารจัดการแต่ละ
องค์ประกอบ ควรจะต้องมีผรู ้ ับผิดชอบที่มีความรู ้ ความสามารถ ซึ่ งหมายถึง ผูบ้ ริ หารและครู ควร
เป็ นกลไกหลัก ต้องให้ความสาคัญกับผูเ้ กี่ ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการบริ หารจัดการเพิ่ม
มากขึ้น และบริ หารจัดการในเชิ งรุ กมากขึ้น เมื่อพิจารณาถึงเชิ งลึก ทุกองค์ประกอบมีความซับซ้อน
ซึ่ งไม่สามารถบริ หารจัดการแบบเดี่ ยวๆได้ ต้องมองให้เห็ นว่าทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กนั
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อีกทั้งระดับความสาคัญของแต่ละองค์ประกอบไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
บริ บทและขนาดของแต่ละโรงเรี ยน
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อภิปรายผล
ผลการวิจยั ครั้งนี้ มีประเด็นที่เป็ นข้อค้นพบเกี่ ยวกับ องค์ประกอบการบริ หารจัดการสู่
ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสั งกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจักรในประเทศไทย (The Components of
Strategic Management for Excellence of Schools under the Church of Christ in Thailand) แ ล ะ
สามารถนามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อความชัดเจนและนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป ดังนี้
1. องค์ประกอบการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภา
คริ ส ตจัก รในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 องค์ป ระกอบ คื อ 1) การวิเคราะห์ ระบบการบริ ห าร
จัดการ 2) การบริ หารจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การกาหนดทิศทางการบริ หารจัดการ
4) การวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ การบริ หาจัดการ 5) การบริ หารจัดการงบประมาณ และ 6) การ
กาหนดกลยุทธ์ การบริ หารจัดการ ผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่า องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ มี ความ
เหมาะสมตามเหตุผลของตัวแปรที่อธิ บายคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบได้ในแนวทางเดียวกัน
ซึ่ งสามารถแปลผลได้ตามเกณฑ์ มีความสอดคล้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบจาก
การศึกษาวิจยั ของทั้งนักวิชาการ นักบริ หารองค์กรประเภทที่บริ หารแล้วได้กาไรที่เป็ นสิ นทรัพย์ที่
จับต้องได้มีมูลค่า คือ เงิน และองค์กรประเภทไม่แสวงกาไร คือองค์กรที่บริ หารแล้วได้กาไรที่เป็ น
สิ นทรัพย์ที่จบั ต้องได้ยากมีคุณค่า คุณภาพ และบริ การ ซึ่ งมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
จัดเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร ระบบการบริ หารจัดการองค์กรเป็ นลักษณะคณะกรรมการต่าง ๆ
ได้แก่ คณะกรรมการมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย คณะกรรมการดาเนินงานมูลนิธิแห่ ง
สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย คณะผูบ้ ริ ห ารสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย เป็ นต้น ผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยนในสั งกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยมาจากการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ดัง กล่ าวข้า งต้น การที่ ผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย นจะบริ ห ารจัด การโรงเรี ย นในลัก ษณะขององค์ก รที่ ไ ม่
แสวงหากาไร องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ จึงมีความสาคัญในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยสู่ ความเป็ นเลิ ศ เพราะจุดหมายปลายทางของการบริ หาร
จัดการ คือ ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพหรื อผลสาเร็ จนั่นเอง วิวฒั นาการของการบริ หารจัดการ
เป็ นความพยายามของผูบ้ ริ หาร ที่จะแสวงหาวิธีการ เทคนิ ค เครื่ อ งมือต่าง ๆ เข้ามาบริ หารจัดการ
ด้วยการผสมผสานทั้งศาสตร์ และศิ ลป์ และมี การบริ หารมาอย่างต่ อเนื่ อง กล่ าวคื อ ผูบ้ ริ หารต้อง
พยายามบริ หารจัดการองค์ประกอบการบริ หารจัดการตามบริ บทขององค์กรให้ได้เหมาะสมที่สุด
องค์ป ระกอบการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสั งกัดมู ล นิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย ที่ ค ้นพบในงานวิจยั นี้ เป็ นหนึ่ งในความพยายามหากลวิธี หรื อเป็ นกลยุท ธ์ ในการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยให้ทนั การเปลี่ยนแปลงของ
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สังคมยุคใหม่ อาจกล่าวได้ว่า เป็ นกลยุทธ์หนึ่ งที่เชื่ อว่าจะเป็ นทางเลือกหนึ่ ง เพื่อการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนในยุคปั จจุบนั นอกจากนี้ องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกับหลักการ
แนวคิด วิธีปฎิบตั ิแห่งองค์ความรู ้เชิงบริ หารตามลาดับ ดังนี้
องค์ป ระกอบที่ 1” การวิเคราะห์ ระบบการบริ ห ารจัดการ” ความจาเป็ นในการ
บริ หารจัดการของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศนั้น
ต้องมี การศึ กษาวิเคราะห์ ระบบงานในทุ กส่ วน ไม่ว่าจะมี ขนาด ประเภท หรื อสถานที่ ต้ งั อย่างไร
จาเป็ นต้องมี ก ารจัดการที่ ดี ซึ่ งการจัดการที่ ดีเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการดาเนิ นงานของโรงเรี ยน การ
เติบโตและการดารงอยูต่ ่อไปของโรงเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรี ยนในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่ งต้อง
เผชิญกับปั จจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ไม่วา่ จะเป็ น ด้านสังคม เศรษฐกิจ โลกา
ภิ วตั น์ และเทคโนโลยี ท าให้ โรงเรี ย นต้องมี แนวทางในการจัด การที่ ทนั สมัยเพื่ อ รั บ มื อกับ การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วนี้ โรงเรี ยนในสังกัดสภาคริ สตจักรในประเทศไทยจึงต้องคานึ งถึงการบริ หาร
จัดการในโรงเรี ยน กล่ าวคื อต้องมี การวิเคราะห์ ระบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยน ซึ่ ง ทฤษฎี ก าร
บริ ห ารจัด การของคู น ส์ และไวห์ ริ ช (Koonts and Weirich) และดับ บริ น (Dubrin) ได้ก ล่ า ววถึ ง
กระบวนการบริ หารจัดการที่ผูบ้ ริ หารต้องเอาใจใส่ คือการวิเคราะห์ระบบงาน การประเมินองค์ก ร
และสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) ในการประเมิ น สภาพแวดล้อมขององค์ก รนั้น จะ
ประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรื อโดยทัว่ ไปจะเรี ยกว่าการ
วิ เคราะห์ ต ามตัว แบบสว็อ ท (SWOT Analysis) ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง (Strength-S) การ
วิเคราะห์ จุด อ่ อ น (Weakness-W) การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity-O) และการวิเคราะห์ ภ าวะ
คุ ก คาม (Threat-T) การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมภายในขององค์ก ร (Internal Analysis) และ การ
วิเคราะห์ ภายในขององค์กรนั้น จะทาให้ทราบถึ งจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ช่ วยให้ประเมิ น
อดีตและแนวโน้มในปัจจุบนั การวิเคราะห์ภายในสามารถทาได้โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะนาไปสู่
ความส าเร็ จ (Critical Success Factor) การวิเคราะห์ ห่ วงโซ่ คุ ณ ค่ า (Value Chain) และวิเคราะห์
กระบวนการหลัก (Core Business Process) ซึ่ งจะทาให้องค์ก รมี ความสามารถหลักที่ โดดเด่ น (Core
Competency) การวิเคราะห์ ปัจจัยที่ จะนาไปสู่ ความสาเร็ จ (Critical Success Factor) สามารถทา
ได้โดยการวิเคราะห์ ลกั ษณะของกิ จการ ตาแหน่ งทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทัว่ ไป และการ
พัฒนาองค์กร ซึ่ งในเรื่ องนี้ เคลเลอร์ (Keller)ได้ให้ทศั นะในการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ไว้ว่า ใน
การบริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ ควรศึ ก ษาสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน การศึก ษา โดยศึก ษาและ
วิเคราะห์ธรรมชาติของสถาบันทั้งในคุณค่าความหวัง ปณิ ธานของสถาบันและองค์ประกอบภายใน
ต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของเกรก (Gerg) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
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ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศไว้ 3 ประการหนึ่ งในนั้นคือ การวิเคราะห์ระบบขององค์กร ซึ่ งเป็ น
วิธีที่จะสามารถทราบถึ งองค์กรว่ามี จุดแข็ง จุ ดที่ ตอ้ งปรับปรุ งพัฒนาอย่างไรบ้าง อาจต้องใช้การ
บริ หารโดยการใช้วิธีการท างานข้ามสายงานเพื่ อช่ วยให้เกิ ดการมี ส่ วนร่ วมการจัดการทรั พยากร
บุ ค คล การจากัด ความกฎระเบี ย บวัฒ นธรรมและโครงสร้ าง นอกจากนี้ ไมเคิ ล อี พอร์ ตเตอร์
(Michael E. Porter) ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์ สภาพการแข่งขัน โดยใช้ตวั แบบที่ชื่อ The Five
Competitive Force เป็ นการวิเคราะห์ระบบขององค์กร ซึ่ งจะทาให้เราทราบถึ งสมรรถภาพคู่แข่งที่
เข้ามาใหม่ ทราบความต้องการของลู กค้านอกจากนี้ การบริ หารงานที่เป็ นองค์รวม คือการคานึ งถึ ง
ปั จจัยหรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสาเร็ จร่ วมกัน ดังเช่น การประสานความร่ วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น การผสมผสานด้านศักยภาพ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ ของบุ คลากรในลักษณะองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ รวมถึ งการสร้ างแรงบันดาลใจ
ให้กบั บุ คลากรในการปฎิ บตั ิ งานให้บรรลุ ผลส าเร็ จร่ วมกัน อี กทั้งสอคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ
สมศัก ดิ์ ดลประสิ ทธิ์ ที่ ได้สังเคราะห์ รูป แบบระบบการบริ หารคุ ณ ภาพ ประกอบด้วย 3 ส่ วน คื อ
แนวคิดและหลักการ การวิเคราะห์ โครงสร้ างระบบงาน และขั้นตอน การดาเนิ นงาน โดยในส่ วน
ของการวิเคราะห์ โครงสร้ างระบบงานประกอบด้วย การวิเคราะห์ โครงสร้างการบริ หารงาน และ
บทบาทหน้าที่ ตามโครงสร้ างซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เดนนิ ส แพทริ ก แม๊คคาร์ ธี (Dennis
Patrick McCarthy) ได้ท าการวิจยั เรื่ องการวางแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยชุ มชนมิชิ แกนและศึก ษา
ผลงานการงวางแผนกลยุทธ์ ที่ มีต่อปั จจัยด้านบรรยากาศ บางประการ จาการวิจยั พบว่า วิท ยาลัย
ชุ มชนส่ วนมากใช้การวางแผนกลยุทธ์มาแล้ว 4-5 ปี เพื่อปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึน ลักษณะของ
กลยุทธ์มีองค์ประกอบดังนี้ คือ การวินิจฉัยพันธกิ จ การวิเคราะห์ปัจจัย การกาหนดเป้ าหมาย การ
ประเมิ นผล การพิ จารณาทางเลื อก การวิเคราะห์ วฒั นธรรม การปรับปรุ งความเข้าใจชุ มชน การ
จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอกับการวางแผนกลยุทธ์ไปใช้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แพทริ ก
ชิพ (Patrick Shipe) ที่ได้ศึกษาการจัดการคุณภาพสู่ ความเป็ นเลิศในโรงเรี ยน โดยใช้วิจยั เชิ งคุณภาพ
ในลักษณะการศึกษาเป็ นรายกรณี พบว่า การจัดการคุ ณภาพสู่ ความเป็ นเลิ ศ จะเกี่ ยวข้องกับ การ
วิเคราะห์ระบบ เพื่อแก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนถึงการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองและ การ
จัดสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
องค์ประกอบที่ 2 “การบริ หารจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ” โรงเรี ยนสังกัด
มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยปั จ จุ บ ัน ให้ ค วามส าคัญ กับ การจัด ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่ า งมาก สถาบัน การศึ ก ษาใดที่ ส ามารถสร้ า งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ย่อมส่ งผลให้การปฏิ บตั ิภารกิจบรรลุผลสาเร็ จได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ ว ถูกต้องและ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน ดังนั้น โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยจึงต้องมี
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การวางแผนการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ประกอบด้วย การรวบรวมข่าวสารข้อมูลที่
ถู ก ต้อ งตรงตามความเป็ นจริ ง (Real Time) มี ก ารปรั บ ปรุ งข้อ มู ล ให้ มี ค วามทัน สมัย โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดทาข้อมูล ที่เรี ยกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ทาการเชื่ อมโยงข้อมูล (Online) ระหว่างโรงเรี ยนและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ผ่านเครื อข่ ายเทคโนโลยีและการสื่ อสาร ตลอดจนท าการวิเคราะห์ ประมวลผลและ
น าเสนอการวิเคราะห์ ในรู ป ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ ห ารจัด การ (Management Information
System) ด้วยการดาเนินการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ดี เหมาะสมกับโรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงเป็ นบุคคลสาคัญที่จะเป็ นผูน้ าการดาเนินการ โดยมีการจัดตั้งทีมงานเฉพาะเพื่อ
ดาเนิ นการ เพราะเมื่อทุกอย่างมี ระบบที่ ดีแล้วการบริ หารจัดการข้อมู ลระยะต่อ ๆ ไป ก็จะไม่เป็ น
ภาระหนัก ส าหรั บ ผูป้ ฎิ บ ัติ เพราะจะสามารถปฏิ บ ัติงานแบบต่ อ ยอดจากระบบได้อย่างรวดเร็ ว
ถู ก ต้อง นอกจากนี้ การเสริ ม สร้ างและสนับสนุ น ให้บุ คลากรมี ความรู ้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ข้อมู ลสารสนเทศ เป็ นส่ วนสาคัญในการเปลี่ ยนแปลงโดยต้องฝึ กฝนบุ คลากรให้เกิ ด
ความเข้าใจ มี เจตคติ และความรู ้ เพี ยงพอที่ จะใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการปฎิ บ ตั ิ งานให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2545
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-69 และสอดคล้อง
กับแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 25572559ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 ที่นาเสนอให้มีการยกระดับความสามารถของผูส้ อนและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา และยุทธศาสตร์ ที่ 2 ที่กาหนดให้มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นระบบ
การเรี ย นรู ้ แ บบอิ เลคทรอนิ ค ส์ นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มาตรฐานที่ 3 ตัว
บ่งชี้ ที่ 3.1 ที่สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนค้นคว้าหาความรู ้ จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สอดคล้องกับนโยบายของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ปี ค.ศ.2015-2018 นโยบายที่ 3 การบริ หาร
จัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 9 ที่กาหนดให้มีการปรับปรุ งระบบสารสนเทศของสภาคริ สตจักรในประเทศ
ไทยทั้งระบบโดยการเร่ งพัฒนาปรับปรุ งระบบสารสนเทศของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ทั้ง
ระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องแม่นยา และเป็ นปั จจุบนั สามารถใช้ประโยชน์ในการบริ หารจัดการ
ได้ดี นอกจากนี้ อธิ ปั ต ย์ คลี่ สุ น ทร ได้เสนอแนวคิ ด ในการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ นยุ ค
โลกาภิ วฒั น์ โดยได้ให้ค วามหมายไว้ว่า การบริ ห ารหมายถึ งการท างานให้ส าเร็ จแต่ จะมี กลวิธี
ใดบ้า งที่ จ ะช่ วยให้ ง านส าเร็ จ ได้น้ ัน โดยเฉพาะในยุ ค โลกาภิ ว ฒ
ั น์ ที่ โลกเสมื อ นเล็ ก ลง (Global
Village) ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการผลิตลดลงด้วยนั้น นักบริ หารในระยะหลัง
พยายามใช้ ก ลยุ ท ธ์ แ ละเทคโนโลยี ดัง นั้ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ต้อ งค านึ ง ถึ ง คื อ การใช้ ร ะบบข้อ มู ล
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สารสนเทศ (Information Utilization) เพื่อประกอบการตัดสิ นใจให้มากขึ้ นแต่ท้ งั นี้ ตอ้ งมีขอ้ แม้ว่า
ข้อมู ลสารสนเทศนั้น ๆ ต้องรวดเร็ วถู กต้องทันสมัยและใช้ประยุกต์ ในการศึกษาวิจยั ของโชติ
แย้มแสง ที่ได้ศึกษาถึงเรื่ อง กลยุทธ์การดาเนินงานสู่ ความเป็ นเลิศของสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
ปทุมธานี พบว่า กลยุทธ์การดาเนิ นงานสู่ ความเป็ นเลิศ ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ การบริ หารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์ที่พบจากการศึกษาเพื่อการดาเนิ นการสู่ ความเป็ นเลิศ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ งานวิจยั ของสมจิตร อุ ดม ที่ ได้ศึ กษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อความส าเร็ จในการ
บริ หารโรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึ กษาในภาคใต้ พบว่า ความสาเร็ จของการบริ หารโรงเรี ยน
เอกชน ในระดับประถมศึกษาภาคใต้ โดยภาพรวมต้องมุ่งบริ หารองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ และ
หนึ่ งในองค์ประกอบนั้นคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งต้องยอมรับว่าในปั จจุบนั ได้เข้ามามีบทบาท
อย่าง นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาวิจยั ของตะวัน สื่ อกระแสร์ ที่ ได้ศึก ษาวิจยั เรื่ องยุทธศาสตร์ ก าร
บริ หารจัดการโรงเรี ยนเอกชนสู่ ความเป็ นเลิศ จากผลการวิจยั พบว่า ในด้านการบริ หารทัว่ ไป การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารจัดการการเรี ยนการสอนเป็ นอีกยุทธศาสตร์ หนึ่ งที่จะนาพาให้
การบริ หารจัดการโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ จากแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจยั คงต้องยอมรับ
ว่าในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่ วนสาคัญในการบริ หารจัดการขององค์กร ไม่ยกเว้นแม้แต่
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ซึ่งต้องมีการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ให้ ท นั สมัย ทัน ต่ อการเปลี่ ยนแปลงในยุค ศตวรรษที่ 21ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารในยุค นี้ ควรมี ท ัก ษะในการ
บริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเช่นเดียวกัน
องค์ป ระกอบที่ 3 “การก าหนดทิ ศ ทางการบริ ห ารจัด การ” จุ ด เริ่ ม ต้น ของการ
วางแผนกลยุทธ์คือ การกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่ งจะเป็ นการระบุหรื อกาหนดจุดมุ่งปลายทางที่
องค์กรต้องการก้าวไปสู่ โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยจึงต้องตระหนักถึง
การกาหนดทิ ศทางการบริ หารจัดการซึ่ ง เป็ นหน้าที่ ที่มี ความส าคัญเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากถ้าไม่
สามารถกาหนดทิศทางของตนเองได้อย่างดีและชัดเจนแล้ว กลยุทธ์ขององค์กรที่จะจัดทาขึ้นมาก็จะ
ไม่สามารถ นาพาโรงเรี ยนไปสู่ ความสาเร็ จได้ การกาหนดทิศทางการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนจึง
มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง นักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังเช่น
จิตติ รัศมีธรรมโชติ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ไว้วา่ การกาหนดทิศทาง
ขององค์กรประกอบด้วยการกาหนด 1) พันธกิจ (Mission) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สื่อถึงภารกิจหลักขององค์กร
จะสะท้อ นถึ ง ปรั ช ญาที่ จ ะก าหนดการด ารงอยู่ ข ององค์ ก ร 2) จุ ด มุ่ ง หมาย (Goal) คื อ ผลลัพ ธ์
ปลายทาง (Outcomes) ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่ตอ้ งระบุช่วงเวลาที่แน่ นอนลง
ไป 3) วัตถุ ประสงค์ (Objective) เป็ นผลผลิ ต (Output) ที่ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้ น เมื่ อได้กระทาสิ่ งต่างๆ
ตามที่ได้กาหนดพันธกิจไว้ ดังนั้นวัตถุประสงค์จึงต้องกาหนดให้ชดั เจน วัดได้ และปฎิบตั ิได้ เป็ น
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รู ปธรรมกว่าจุดมุ่งหมาย (Goal) และต้องเกิ ดขึ้นก่อนผลลัพธ์ 4) นโยบาย (Policy) คือข้อความหรื อ
สิ่ งที่องค์กรระบุไว้วา่ จะปฎิบตั ิหรื อกระทา เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
5) กลวิธี ม าตรการ (Strategy) แนวทางย่อยที่ อ งค์ก รยึดเป็ นกรอบส าหรั บ คัดเลื อกแผนงาน งาน
โครงการต่างๆที่จะดาเนิ นให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่ งกลวิธีต่างจะต้องสอดคล้องกับนโยบายข้อนั้น ๆ
และ 6) แผนงาน (Program) เป็ นการจัดรวมกลุ่มของงาน หรื อ โครงการ จะประกอบด้วย กิจกรรม
(Activities) ที่ดาเนินการภายใต้กรอบของงานหรื อโครงการหนึ่ง ๆ ซึ่งจะมีเงื่อนไขระยะเวลาเริ่ มต้น
และสิ้ นสุ ดในการทากิ จกรรมต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ อนิ วชั แก้วจานง ที่ได้กล่าวถึ ง
การกาหนดทิศทางขององค์กรว่า จะประกอบด้วย การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และการกาหนด
ภารกิ จ (Mission) หรื อกรอบในการด าเนิ น งานที่ ชัด เจน ซึ่ งจะช่ วยให้ องค์ก ารสามารถก าหนด
ทิศทางในระยะยาว อีกทั้งยังแสดงถึ งความตั้งใจในการดาเนิ นธุ รกิ จอีกด้วย ภารกิจ (Mission) ใน
กระบวนการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทยนั้น ขั้น แรกจะต้องระบุ ภ ารกิ จและเป้ าหมายหลัก ที่ ส าคัญ ซึ่ งภารกิ จ หมายถึ ง
ประกาศหรื อข้อความของโรงเรี ยนที่พยายามกาหนดว่าจะทาอะไรในปั จจุบนั และกาลังจะทาอะไร
ในอนาคต และจะก้าวไปสู่ การเป็ นโรงเรี ยนแบบใดทั้งนี้ เพื่อบรรลุ สู่ความเป็ นเลิ ศเหนื อคู่แข่ง ซึ่ ง
โดยส่ วนใหญ่แล้วข้อความเรื่ องภารกิ จขององค์กรจะประกอบไปด้วย ข้อความที่บ่งบอกถึ ง คุณค่า
ทางปรัชญาสาคัญที่ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจกระท า ซึ่ งแสดงถึ งพันธะขององค์กรที่ มี ต่อเป้ าหมายและ
สอดคล้องกับคุณค่าของผูบ้ ริ หารนอกจากนี้แล้ว ภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการกาหนดกล
ยุท ธ์ อีก ด้วยเป้ า หมาย (Gold) คื อ การบอกถึ งสิ่ ง ที่ องค์ก รปรารถนาให้ เกิ ด ขึ้ น ในอนาคต และ
พยายามบรรลุ โดยมีการกาหนดให้ชดั เจน กระชับ ตรงจุด และสามารรถวัดได้ ทั้งนี้ การกาหนด
เป้ าหมายจะมีการกาหนดให้ชดั เจนขึ้นกว่าการกาหนดภารกิจว่าจะต้องทาสิ่ งใดนอกจากนี้ เซอร์ โต
และปี เตอร์ (Certo and Peter) ให้ทศั นะเกี่ ยวกับกระบวนการจัดการเชิ งกลยุทธ์ (Strategy Process)
มี 5 ขั้นตอนโดยขั้นตอนหนึ่ งได้กล่าวถึ งการกาหนดทิศทางขององค์กร ว่า คือการนาพันธกิ จและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรมาพิจารณาโดยเน้นประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รื่ น
จิตต์ ตรี นุรัก ษ์ ที่ ได้ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การบริ หารโรงเรี ยนอนุ บ าลเอกชนเพื่ อมุ่ งสู่ ค วามเป็ นเลิ ศใน
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า การสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนจะต้องมีการกาหนดทิศทางให้
ชัดเจน เช่ น วิสั ยทัศ น์ และเป้ าหมาย โดยการน าสู่ ทุ ก คนในองค์ก รด้วยวิธี การประชุ ม ชี้ แจง การ
วางแผนร่ วมกัน และงานวิจยั ของ ราตรี ศรี โสภณ และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
การพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึ ก ษา
จากการศึกษาวิจยั พบว่า สภาพปั จจุบนั ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ระดับประถมศึกษาภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่อยูใ่ นระดับมากเป็ นลาดับที่ 1 คือ ด้านการ
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กาหนดทิ ศทางของโรงเรี ยน โรงเรี ยนในสังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จึ งต้อง
คานึ งถึ ง องค์ป ระกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ในเรื่ องของการกาหนดทิ ศ
ทางการบริ หารจัดการ เพื่อให้โรงเรี ยนสามารถดาเนินงานไปอย่างมีทิศทางที่ถูกต้องชัดเจน
องค์ ป ระกอบที่ 4 “การวางแผนและพัฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจัดการ” เป็ นอี ก
องค์ประกอบหนึ่ งที่สาคัญสาหรับการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัด
มู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจัก รในประเทศไทย ซึ่ งการวางแผนและพัฒนากลยุท ธ์ เป็ นกระบวนการที่
ผูบ้ ริ หารแปลงกลยุท ธ์ และนโยบายไปสู่ แผนการดาเนิ นงาน ก าหนดรายละเอี ยดด้านต่ าง ๆ ซึ่ ง
กระบวนการนี้ อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้ าง หรื อระบบการ
บริ หาร เพื่อให้สามารถดาเนิ นการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย 4
องค์ประกอบคือ 1) ขั้นตอนของการกาหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร 2) ขั้นตอนของการปรับ
โครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้กลยุทธ์และการใช้ทรัพยากร 3) ขั้นตอน
ของการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงในส่ วนระบบและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 4) การกระจายกล
ยุทธ์ หากองค์กรมีการสร้างวิสัยทัศน์ สร้ างพันธกิจขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ได้มีการดาเนิ นการก็จะทาให้
เกิดการสู ญเปล่า สิ่ งสาคัญของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยในการนากล
ยุทธ์การบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศไปปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็ จได้น้ นั ผูป้ ฎิบตั ิจะต้องมีความรู ้
ความเข้าใจ และทักษะในการปฎิ บตั ิงานอย่างถ่องแท้สอดคล้องกับหลักการบริ หารในมิติของกูลิค
และเออร์ วิค (Gulick and Uruick) แคส และ โรเซนไวท์ (Kast and Rosenzweigh) คูนซ์ และไวห์ริช
(Koonts and Weihrich) ครี ท เนอร์ (Kreitner) และดับ บริ น (Dubrin) ซึ่ งให้ ข้อ สรุ ป ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกันว่า จุดเริ่ มต้นของกระบวนการทางานขององค์กรให้ประสบความสาเร็ จ คือ การวางแผนที่ดี
(Smart Planning) โดยมาในระยะหลัง องค์ ก รทุ ก ประเภทมี ก ระบวนการวางแผนที่ ดี ที่ เรี ย กว่ า
การวางแผนกลยุท ธ์ (Strategic Planning) กันอย่างแพร่ หลาย ทั้งนี้ เพราะการวางแผนกลยุท ธ์ น้ ัน
มุ่งเน้นการคาดคะเนหรื อการพยากรณ์ สภาพในอนาคตจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และการทาการประเมินจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และ
หาแนวทางหรื อกลยุทธ์กากับการทางานอย่างเป็ นระบบ เพื่อนาพาองค์กรไปสู่ จุดหมายปลายทางที่
ต้องการ นอกจากนี้ ในแนวคิดของเกรก (Gerg) ได้กล่ าวถึ งแนวคิดเกี่ ยวกับองค์ประกอบของการ
บริ ห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ไว้ 3 ประการ ในประการหนึ่ งได้ ก ล่ า วถึ ง การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา
กระบวนการทางานอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงมี อยู่ตลอดเวลาองค์กรจึงต้องมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงและสามารถที่จะอยู่รอดได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพผูบ้ ริ หารจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องโดยต้องพิจารณาในแง่ของโอกาส วิธีการ
ปฏิ กิ ริยาต่ อความผิดพลาด มุ ม มองการตัดสิ นใจ กฎการจัดการ อานาจหน้าที่ การมุ่ งเน้นการ
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ควบคุ มและความมุ่งมัน่ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ สมโภชน์ นพคุณได้นาเสนอรู ปแบบ
ของการบริ หารโรงเรี ยนมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ โดยได้ปรับประยุกต์มาจากรู ปแบบของการบริ หารรัฐกิจ
และภาครัฐหรื อส่ วนราชการจากผลการวิเคราะห์ศึกษาวิจยั ตามหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งซึ่ งตัว
แบบของกระบวนการดังกล่าวน่ าจะนามาปรับใช้ได้กบั การสร้ างระบบบริ หารโรงเรี ยนมุ่งสู่ ความ
เป็ นเลิศได้ซ่ ึ งรู ปแบบดังกล่าวจะประกอบไปด้วยปั จจัยหลัก 9 ประการ หนึ่งในนั้น คือ นโยบายและ
กลยุทธ์การบริ หาร (Policies and Strategies) เป็ นการกาหนดและพัฒนากลยุทธ์จุดประสงค์ของการ
ด าเนิ น ตามพัน ธกิ จ องค์ก ร (Mission Statement) และนโยบายกลยุท ธ์ ใ นการด าเนิ น การพัฒ นา
การศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งมีการดาเนินการคือ การประเมินกลยุทธ์ โดยมีการจัดทา
ตัวชี้ วดั ไว้อ ย่างชัดเจนเพื่ อการพัฒ นากลยุท ธ์ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เดนนิ ส
แพทริ ก แม๊คคาร์ ธี (Dennis Patrick McCarthy) ที่ได้ทาการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
ชุมชนมิชิแกนและศึกษาผลงานการงวางแผนกลยุทธ์ที่มีต่อปั จจัยด้านบรรยากาศบางประการ พบว่า
วิท ยาลัย ชุ ม ชนส่ วนมากใช้ก ารวางแผนกลยุท ธ์ ม าแล้ว 4-5 ปี เพื่ อปรั บ ปรุ ง การท างานให้ ดี ข้ ึ น
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของเทอร์ แรน (Teran) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การวางแผนกลยุทธ์
ระบบการศึกษาของโรงเรี ยนในเขตเมือง ผลการวิจยั พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนส่ งผลดี
ต่อโรงเรี ย นและท าให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี ความตั้งใจ กระตื อรื อร้ น มุ่ งมัน่ ในการบริ ห ารจัดการ
โรงเรี ย น ท าให้ เกิ ด วัฒ นธรรมความร่ วมมื อพัฒ นางานกับ ผู น้ าชุ ม ชนมากยิ่งขึ้ น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ แพทริ ก ชิพ (Patrick Shipe) ที่ได้ศึกษาการจัดการคุ ณภาพสู่ ความเป็ นเลิ ศในโรงเรี ยน
โดยใช้วิจยั เชิ งคุณภาพในลักษณะการศึกษาเป็ นรายกรณี พบว่า การจัดการคุ ณภาพสู่ ความเป็ นเลิ ศ
จะเกี่ ย วข้อ งกับ การวางแผนกลยุท ธ์ นอกจากนี้ ยัง สอดคล้องกับ การศึ ก ษาวิจยั ของ เกรกกอรี่ มู
(Gregory Moo) ได้ศึกษาการสังเคราะห์การวางแผนและการพัฒนาองค์กรเพื่อเสนอยุทธศาสตร์การ
เปลี่ ย นแปลงทางเลื อ กของโรงเรี ย น K-12 ส าหรั บ นั ก การศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาพบว่า สามารถ
ผสมผสานยุทธศาสตร์ การวางแผนกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง 2 วิธี
คือ ยึดกลยุทธ์ การเปลี่ ยนแปลงที่ เน้นระบบย่อยของโรงเรี ยนเพื่อสร้างปทัส ถานโครงสร้ างและ
กระบวนการมีส่วนร่ วม และการแก้ไขปั ญหาเชิงกลยุทธ์
องค์ ป ระกอบที่ 5” การบริ หารจัด การงบประมาณ” ในการบริ หารจัด การ
งบประมาณของโรงเรี ยนสั งกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภาคริ ส ตจักรในประเทศไทย มีการบริ หารโดย การ
จัดระบบงบประมาณ แบ่งออกเป็ นรายได้และค่าใช้จ่าย และมีการจัดทาบัญชี การควบคุมตรวจสอบ
ทางการเงินและบัญชี การดาเนิ นการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ กูลิก และเออร์ วิก (Gulick
and Urwick) ที่ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับการบริ หารโรงเรี ยนซึ่ งอาจกล่าวได้ในมิติของภารกิจ (Function)
และงาน (Task) ของผูบ้ ริ หารในมิติของภารกิจ (Function) ได้กล่าวถึงภารกิจสาคัญที่เป็ นหน้าที่ของ
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ผูบ้ ริ หารไว้ 7 ประการที่เรี ยกย่อ ๆ ว่า POSDCoRB การจัดทางบประมาณ (Budgeting) เป็ นหนึ่ งใน
กระบวนการบริ หารตามแนวคิดดังกล่าว ซึ่ งในแนวคิดได้ให้ความหมายของงบประมาณ ไว้วา่ เป็ น
การจัดทางบประมาณบัญชี การใช้จ่ายและการควบคุ มตรวจสอบทางการเงิ นและทรัพย์สิน และใน
มิติของงาน (Task) ของผูบ้ ริ หารนักวิชาการส่ วนใหญ่ แคมเบลล์และเกรก (Campbell and Gregg)
สมิทท์ (Smith) และคณะ และอุทยั บุญประเสริ ฐ ได้จาแนกงานบริ หารโรงเรี ยนออกเป็ น 6 งานดังนี้
1) งานด้านหลักสู ตรและการสอน 2) งานบริ หารบุคลากร 3) งานบริ การนักเรี ยน 4) งานด้านอาคาร
สถานที่ 5) งานด้านงบประมาณและธุ รการ และ 6) งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ตะวัน สื่ อกระแสร์ ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนเอกชนสู่ ความเป็ นเลิศ ผลวิจยั พบว่าในด้านการบริ หารจัดการงบประมาณ ต้องมีการจัดทา
บัญชีการรับการจ่ายและการใช้งบประมาณให้คุม้ ค่า ลดความเสี่ ยง และจัดหาแหล่งเงิน ดังนั้น การ
บริ หารจัดการงบประมาณจึงให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบการจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้นการ
บริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพมีประสิ ทธิ ผลเท่าเทียมกันจึงส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษารวมทั้งการ
ติดตามประเมินผล ก็เป็ นอีกเงื่ อนไขหนึ่ งที่ ส่งผลให้การจัดการศึ กษามี คุณภาพได้มาตรฐานตาม
เป้ า หมายของการจัด การศึ ก ษา การบริ ห ารจัด การงบประมาณเป็ นสิ่ งจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ในการ
บริ หารงานทุกชนิดทุกหน่วยงานและทุกองค์กรไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายรัฐหรื อเอกชนองค์กรการกุศลหรื อ
ฝ่ ายธุ รกิ จทุกหน่ วยงานและทุ กองค์กรจะต้องจัดทางบประมาณให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อสามารถใช้
งบประมาณที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด รวมทั้งคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน
ที่จะเพิ่มหรื อลดในอนาคตด้วยเพื่อสามารถวางแผนแก้ปัญหาได้ทนั การณ์ และไม่เป็ นเหตุ ให้การ
ดาเนินงานต้องหยุดชะงัก งบประมาณเป็ นสิ่ งชี้ บ่งแนวความคิดในการบริ หารงานตลอดจนวิธีการ
ดาเนิ นงาน งบประมาณ จึ งมี ความสัมพันธ์ เกี่ ยวข้องกับ วัตถุ ป ระสงค์นโยบายวิธีดาเนิ นงานและ
โครงสร้างของหน่วยงานการดาเนิ นการกับงบประมาณในรู ปแบบที่เหมาะสมมีความจาเป็ นในการ
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานของโรงเรี ย นให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล ขอบข่ า ยในการบริ ห ารจัด การงบประมาณของโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภา
คริ สตจักรในประเทศไทยควรจะประกอบด้วยสิ่ งต่อไปนี้ คือ 1) การวางแผนการเงินของโรงเรี ยนมี
การคาดการล่วงหน้าเกี่ ยวกับ การใช้จ่ายและดาเนิ นการเกี่ ยวกับการเงิ นของโรงเรี ยนซึ่ งผูบ้ ริ หาร
จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อการได้มาหรื อการจ่ายไปซึ่ งการเงินของโรงเรี ยน เช่น ฐานะทาง
เศรษฐกิ จ ของประเทศ รายได้ข องประชาชนในท้อ งถิ่ น ฯลฯ เป็ นต้น 2) การจัด การเกี่ ย วกับ
ทรัพย์สินของโรงเรี ยนโดยส่ วนรวม เช่น ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างวัสดุครุ ภณั ฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรี ยนเป็ น
ต้น 3) การควบคุมการดาเนิ นงานทางด้า นการเงินเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
และกฎเกณฑ์เกี่ยวข้องซึ่ งประกอบไปด้วยระบบบัญชี และวิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบเงินและ
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ทรั พ ย์สิ นของโรงเรี ย น และ 4) การจัด การเกี่ ย วกับ การรั บ และจ่ า ยเงิ น ของโรงเรี ย นอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ หลักการทางการบริ หารและรวมทั้งหลักการ
คลัง ทั่วไป การบริ ห ารจัด การงบประมาณมี ค วามส าคัญ ต่ อ ผูบ้ ริ ห ารมาก เนื่ องจากผลของการ
ปฏิ บตั ิงานจะส่ งผลกระทบต่อโรงเรี ยน โรงเรี ยนจะพัฒนาได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้ นอยู่กบั การ
บริ หารจัดการงบประมาณว่าดี หรื อไม่เพียงใด หากผูบ้ ริ หารมีความรู ้ ความเข้าใจเรื่ องการเงินของ
โรงเรี ยนของตนและหน่ วยงานที่ตอ้ งเกี่ ยวข้องด้วยแล้ว ผลก็จะทาให้โรงเรี ยนพัฒนาและได้ชื่อว่า
เป็ นผูบ้ ริ หารงานที่มีความสามารถ โรงเรี ยนเป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่ตอ้ งใช้เงินในการดาเนิ นงานและ
พัฒนาตนเอง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงจาเป็ นต้องมีความเข้าใจเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการงบประมาณ
ของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี ด้วยไม่ว่าจะเป็ นนโยบายการจัดสรรเงิ นเพื่อการศึกษาแนวปฏิ บตั ิในการ
บริ หารการเงินในโรงเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วย งานการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่ ง
การซื้ อ การจ้าง บัญชี พสั ดุ การตรวจสอบ และรายงานการเงิน เป็ นต้นนอกจากนี้ โรงเรี ยนสังกัด
มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต้องมีหลักในการบริ หารจัดการงบประมาณของโรงเรี ยน
ซึ่ งในการบริ หารจัดการงบประมาณโรงเรี ยนนั้น ย่อมต้องอาศัยหลัก การมากมายเพื่ อก่ อให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ ในการบริ หาร หลักการบริ หารจัดการงบประมาณของโรงเรี ยนที่ผบู ้ ริ หาร ทุกระดับ
จะต้องค านึ ง ถึ งมี ดังต่ อ ไปนี้ 1) หลัก สารั ต ถประโยชน์ (Utility Principle) ในการบริ ห ารจัดการ
งบประมาณโรงเรี ย นนั้ น จะต้อ งค านึ ง ถึ ง การใช้ เงิ น ให้ เกิ ด ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้
โดยเฉพาะสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ซึ่ งจัดว่าเป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรมีงบประมาณใน
การจัด การศึ ก ษาอยู่ในขอบเขตอัน จากัด ดังนั้น การใช้จ่ายเงิ นต่ าง ๆ ควรเป็ นไปเพื่ อก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์อนั สู งสุ ด 2) หลักแห่ งเอกภาพ (Unity Principle) ในการบริ หารงานการคลังทัว่ ไปนิ ยม
การแยกรายการต่างๆออกจากกันและรวมกันไว้เป็ นหมวดหมู่เดี ยวกันให้เป็ นเอกภาพ เช่ น เป็ น
หมวดรายจ่าย หมวดรายรับ หมวดหนี้ สิน เป็ นต้น นอกจากนี้ เอกสารและบัญชี ต่าง ๆ มักจะแยก
ประเภทเพื่ อให้ง่ายต่ อการตรวจสอบ 3) หลักแห่ งความสมดุ ล (Balance Principle) เนื่ องจากหน้าที่
รั บ ผิด ชอบของสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทยนั้น มี ม ากมาย ดัง นั้น การทุ่ ม เงิ น ส่ วนใหญ่ ม าใช้
ทางการศึ กษาโดยไม่ ส มดุ ลกับรายจ่ายด้านอื่ น ๆ ย่อมไม่ เกิ ดผลดี อย่างแน่ นอน ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนจะต้องพิจารณาในแง่ของภาพโดยส่ วนรวมของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยด้วย 4) หลัก
ความเป็ นธรรม(Equity Principle) ในการพิจารณาจัดสรรเงิน ใช้ในโรงเรี ยนควรพิจารณาตามความ
จาเป็ นและความเหมาะสมตามหลัก การแห่ ง เหตุ ผ ลอัน แท้จ ริ ง มิ ค วรพิ จ ารณาจัด สรรเงิ น ตาม
ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็ นหลัก 5) หลักแห่ งความชัดเจน (Clarity Principle)ในการจัดการเกี่ ยวกับ
การเงินของโรงเรี ยนจะต้องทาให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องเข้าใจทุกอย่างเพื่อให้การปฏิ บตั ิเป็ นไปตามแนวทาง
เดี ยวกัน เช่ นเกี่ ยวกับวัน เวลา และสถานที่ การปฏิบตั ิการจัดรายการจานวนเงินที่ใช้จ่ายหรื อได้มา
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เป็ นต้น ซึ่ งจะก่อให้เกิดความสะดวกในการพิจารณา การกาหนดแยกรายการเป็ นหมวดหมู่เพื่อให้
เข้าใจง่ายและการคานวณตัวเลขให้แน่นอนเป็ นการสนับสนุ นหลักการนี้ เช่ นเดียวกัน 6) หลักจารี ต
ประเพณี นิ ยม(Conservative Principle) ในการปฏิ บ ัติเกี่ ย วกับ งบประมาณนั้น เรามัก จะประพฤติ
ปฏิบตั ิไปในทานองเดียวกันและสื บทอดกันมาตั้งแต่อดีตและปั จจุบนั เป็ นการทาให้เกิดความเข้าใจ
และง่ า ยต่ อ การปฏิ บ ัติ 7) หลัก สมานฉัน ท์ (Harmony Principle) การบริ ห ารจัด การงบประมาณ
จะต้องคานึ งถึ งการขจัดข้อขัดแย้ง ระหว่างบุ ค คลและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องโดยกิ จการทุ ก อย่าง
เกี่ ยวกับงบประมาณของโรงเรี ยนจะต้องได้รับการยอมรับจากทุ กคนและไม่ขดั แย้งซึ่ งกันและกัน
และพยายามก่ อให้ เกิ ดความช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันด้วย 8) หลัก ความถู กต้องกับ ความเป็ นจริ ง
(Accuracy Principle) ในการบริ หารจัดการงบประมาณโรงเรี ยนจะต้องมีลกั ษณะเปิ ดเผยสามารถ
พิ สู จน์ค วามถู ก ต้องเป็ นจริ ง ได้ ทุ ก เวลาและทุ ก รายการ 9) หลัก การก าหนดเวลา (Annularity
Principle) ในการบริ ห ารจัดการงบประมาณโรงเรี ยนจาเป็ นต้อ งก าหนดเวลาไว้ให้ แน่ น อนเพื่ อ
สะดวกในการติ ดตามและประเมิ น ผลโดยทั่วไปจะก าหนดไว้เป็ นหนึ่ งปี โดยให้ ส อดคล้อ งกับ
ปี งบประมาณ 10) หลักการคาดการณ์ล่วงหน้า (Foresight Principle) ในการบริ หารการเงินผูบ้ ริ หาร
จะต้องรู ้ จกั คาดการณ์ ล่ วงหน้าได้ถู กต้องเพื่ อความรอบคอบในการปฏิ บ ตั ิ งาน 11) หลัก ความมี
ลัก ษณะเฉพาะอย่า ง (Specification Principle) การปฏิ บ ัติ ง านในหน่ วยงานการเงิ น ควรแบ่ ง งาน
รับผิดชอบระหว่างบุคลากรในหน่ วยงานให้แน่นอนและเฉพาะบุคคลไม่กา้ วก่ายหน้าที่ซ่ ึ งกันและ
กันเช่นแยกฝ่ ายปฏิบตั ิการกับฝ่ ายตรวจสอบออกจากกันเป็ นต้น การให้ผรู ้ ับผิดชอบงานเฉพาะอย่าง
นั้นเป็ นการทาให้คนได้ทางานเฉพาะอย่างซึ่ งทาให้เกิดความแน่นอนในการปฏิบตั ิงานป้ องกันความ
ผิดพลาดที่ จะเกิ ดขึ้ นได้ และ 12) หลักการประหยัด (Economy Principle) การใช้เงิ นทุ กอย่างของ
โรงเรี ยนควรเป็ นไปโดยความประหยัดพิจารณาถึงความจาเป็ นในการดาเนินการ นอกจากหลักการ
บริ หารจัดการงบประมาณโรงเรี ยนดังกล่ าวข้างต้นแล้ว ฮันต์ และเพียซ (Hunt and Pierce) ได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริ หารจัดการงบประมาณ ดังนี้ 1) การวางแผนงบประมาณควรวางแผนไว้
เป็ นระยะยาวที่ สุ ดและแบ่ ง กระบวนการปฏิ บ ตั ิ ก ารเป็ นช่ วง ๆไป ทั้งนี้ ต้องคอยตรวจสอบและ
ปรับปรุ งให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการศึกษาอยูต่ ลอดเวลา 2) ควรมีการสนับสนุนให้
ผูป้ กครองนักเรี ยน นักเรี ยน ครู และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องได้มีโอกาสร่ วมในการกาหนดแผนงานการศึกษา
ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้การบริ หารจัดการงบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3) งบประมาณของ
โรงเรี ย นควรจะพิ จารณาตามแผนงานของการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในระยะ 5 ปี หรื อ 1ปี ไม่ ค วร
กาหนดเพียงแต่พิจารณาเพื่อการใช้จ่ายโดยปราศจากการวางแผนเท่านั้นและเงินของโรงเรี ยนควร
จะเพิ่มหรื อลดตามความต้องการทางการศึกษา 4) โรงเรี ยนควรมีอิสระอย่างเพียงพอในการตัดสิ นใจ
และไม่ ให้มี ขอ้ ผูกมัดใดมาเกี่ ยวข้องกับการบริ ห ารจัดการงบประมาณของโรงเรี ยน และ 5) การ
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บริ หารจัดการงบประมาณโรงเรี ยนควรเป็ นไปเพื่อการพัฒนาทางการศึกษามากกว่าที่จะมุ่งแข่งขัน
ซึ่ งกันและกัน ในหลักการและแนวคิดข้างต้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล
และชยุต วิจิตรสุ นทร ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แนวทางพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ
ของโรงเรี ยนบ้านโป่ งแดงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการวิจยั พบว่า
ด้านการบริ ห ารจัดการงบประมาณ มี แนวทางการพัฒ นา ดังต่ อไปนี้ ผูบ้ ริ หารควรมีก ารบริ ห าร
จัดการงบประมาณและประเมินความต้องการจากทุกฝ่ ายให้ทวั่ ถึงและเหมาะสม โรงเรี ยนสังกัด
มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ต้องคานึ งถึ งการบริ หารจัดการงบประมาณให้เกิ ดความ
สมดุล เหมาะสม เน้นการประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
องค์ประกอบที่ 6 “การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการ” การกาหนดกลยุทธ์
การบริ หารจัดการ เป็ นการเลื อกวิธีการทางานเพื่อสู่ จุดหมายปลายทางอย่างมี ทิศทางที่ เหมาะสม
สอดคล้อ งกับ สภาพแวดล้อ ม ตอบสนองวิ ธี ก ารสู่ จุ ด หมายปลายทางระดับ นโยบาย สามารถ
ดาเนิ น การได้ป ระสบความส าเร็ จ น าไปปฏิ บ ัติไ ด้จริ ง ส าหรั บ โรงเรี ย นสั งกัด มู ล นิ ธิ แห่ ง สภา
คริ สตจักรในประเทศไทย การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการ จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น เนื่ องจากเป็ นการ
นาข้อมูลและความรู ้ ต่างๆที่ได้รับจากขั้นตอนการกาหนดทิศทางและการวิเคราะห์ระบบมาจัดทา
เป็ นกลยุทธ์ในรู ปแบบต่างๆ รวมทั้งประเมินและคัดเลือกว่า กลยุทธ์ใดเหมาะสมกับโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยมากที่สุด ซึ่ งเป็ นการตอบคาถามว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้
อย่างไร ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของอนิ วชั แก้วจานง ได้กล่ าวถึ ง การบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์
ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อยพื้นฐาน 5 ประการ โดยมีองค์ประกอบหนึ่งคือ การกาหนดกลยุทธ์
(Strategy Formulation) นอกจากนี้ ยัง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของเซอร์ โต และปี เตอร์ (Certo and
Peter) ที่ได้ให้ทศั นะเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Process) ว่ามี 5 ขั้นตอน และ
ได้กล่ าวถึ งขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ ไว้ว่า การก าหนดกลยุท ธ์ เป็ นการพิจารณาออกแบบและ
เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อนาไปปฏิบตั ิแล้วทาให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์นอกจากนี้ อุทุมพร
พัช รารั ตน์ ได้ส รุ ป กระบวนการบริ ห ารจัดการเชิ งกลยุท ธ์ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การบริ หารจัดการของ
โรงเรี ย น ประกอบด้ว ยขั้น ตอนส าคัญ 5 ขั้น ตอน หนึ่ งในขั้น ตอนนั้ น คื อ การก าหนดกลยุ ท ธ์
(Strategic Formulation) โดยกล่ าวว่า เป็ นการนาข้อมูลของสภาพแวดล้อม ทิศทางขององค์กรมา
ก าหนดกลยุท ธ์ ซึ่ งเป็ นแนวทางในการด าเนิ น งานและสร้ า งความได้เปรี ย บในการแข่ ง ขัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของราตรี ศรี ไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์ ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การ
พัฒนากลยุทธ์ การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา พบว่า
สภาพปั จจุบนั ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาภาพ
รวมอยู่ใ นระดับ มาก กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ โรงเรี ย นมาตรฐานสากลระดับ
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ประถมศึกษา ประกอบด้วย การกาหนดกลยุทธ์ ดังนั้น การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการ จึง
เป็ นการพัฒ นาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุ ป สรรค ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุ ดอ่อนที่ ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน โดยโรงเรี ยนจะต้องกาหนดและเลื อกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารต้อง
พยายามตอบคาถามว่าท าอย่างไรโรงเรี ยนจึ งจะไปถึ งเป้ าหมายที่ ได้ก าหนดไว้ได้ โดยใช้ความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันกาหนดเป็ นกลยุทธ์ ทั้งนี้ จะต้องคานึ งถึ งระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์
ด้วย ซึ่ งมี ท้ งั สิ้ น 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร(Corporate Strategy) เป็ นกลยุทธ์ ที่ครอบคลุ ม
และบ่ งบอกถึ งกลยุท ธ์ โดยรวม และทิ ศ ทางในการแข่ งขันว่าจะมี ก ารพัฒ นาไปสู่ ทิ ศ ทางใด จะ
ดาเนิ นงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรอย่างไร ตัวอย่างเครื่ องมือที่ช่วยในการกาหนดกลยุทธ์
ในระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุ รกิจ (Business Strategy) เป็ นการกาหนดกลยุทธ์ในระดับที่ยอ่ ยลง
ไป จะมุ่งปรับปรุ งฐานะการแข่งขันกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่จะใช้ในการแข่งขัน มุ่งปรับปรุ ง
ฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ดว้ ยกัน ภายใน
หน่วยธุ รกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit-SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุ รกิจของ SBU นี้ จะ
มุ่งการเพิ่ มกาไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้ น บางครั้ งจึงเรี ยก
กลยุทธ์ในระดับนี้ ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมี อยู่ 3 กลยุทธ์ คือ
การเป็ นผูน้ าด้านต้น ทุ นต่ า (Cost Leadership) การสร้ างความแตกต่ าง (Differentiation) และการ
จากัด ขอบเขตหรื อ การมุ่ ง เน้น หรื อ การรวมศู น ย์ (Focus Strategy) และกลยุท ธ์ ระดับ ปฏิ บ ัติ ก าร
(Operational Strategy) เป็ นการกาหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขัน แก่ผเู ้ กี่ยวข้องใน
หน่ วยงาน (Function) ต่ าง ๆ มุ่ งเน้น ให้ แผนกงานตามหน้าที่ พ ฒ
ั นากลยุท ธ์ ข้ ึ น มา และในการ
พัฒนากลยุทธ์น้ ี จะอยูภ่ ายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุ รกิจ แผนการด้าน
ทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เป็ นต้น การกาหนดกลยุทธ์ การบริ หารจัดการจึงเป็ นสิ่ งสาคัญและ
จาเป็ น โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกกาหนดตามลักษณะพื้นฐานขององค์กรนั้น ๆ โรงเรี ยนจะ
กาหนดกลยุท ธ์ ได้น้ ันจะต้องรู ้ ส ภาวะของตนเองก่ อน การกาหนดกลยุท ธ์ ของโรงเรี ยน เป็ นชุ ด
ทางเลื อกหรื อวิธี ก ารที่ เหมาะสมที่ สุ ดภายใต้เงื่ อนไขของเวลา และทรั พ ยากรที่ มี อยู่ในอัน ที่ จะ
ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน จึงมีความครอบคลุ มผลการ
ดาเนิ นการทั้งในระดับกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Business
Strategy) และ กลยุทธ์ระดับโครงการ (Functional Strategy) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐวรรณ
บังอร ได้ทาการวิจยั เรื่ องการจัดการสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนในเขตอาเภอทับคล้อ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า
ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนในเขตอาเภอทับคล้อ สั งกัดสานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

143
พิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมมีการจัดการสถานศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้านโดยเรี ยงค่าเฉลี่ยจากค่ามากไปหาน้อยด้านการกาหนดกลยุทธ์มีการปฏิบตั ิ
อยู่ ใ น ระดั บ ม าก การน ากล ยุ ท ธ์ ไ ป ป ฏิ บั ติ เป็ น การป ฏิ บั ติ งาน ต าม กล ยุ ท ธ์ ( Strategic
Implementation) โดยจัดระบบงาน การมอบหมายงาน ในการวางแผนปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อให้การนา
กลยุทธ์ไปใช้ บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ กลยุทธ์เป็ นกระบวนการที่ครอบคลุมกระบวนการเรี ยนรู ้
การปฏิ บตั ิการแสดงออกทางพฤติกรรม และเป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่ องเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั เป็ น
องค์รวมอย่างเป็ นรู ปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากร และการประสานงานร่ วมกันอย่างเป็ น
ระบบ กลยุทธ์ จึ งเป็ นสิ่ งส าคัญและจาเป็ น โดยการก าหนดกลยุทธ์ การบริ หารจัดการของแต่ล ะ
โรงเรี ยนจะถู กกาหนดตามลักษณะพื้นฐานขององค์กรนั้น ๆ และ โรงเรี ยนสังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยจะกาหนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการได้น้ นั จะต้องรู ้สภาวะของตนเองก่อน
2. ผลการยื น ยัน องค์ ป ระกอบการบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย โดยผู่เชี่ ยวชาญ มีความเห็ นสอดคล้องกัน
ว่า มี ค วามเหมาะสม มี ค วามเป็ นไปได้ มี ค วามเป็ นประโยชน์ และมี ค วามถู ก ต้อ งครอบคลุ ม
สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี หลัก การ แนวคิ ด ตามกรอบการวิ จยั โดยเห็ น ว่า ทุ ก องค์ป ระกอบล้ว นมี
ความสาคัญต่อความสาเร็ จของการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย และมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการศึกษาถึ งรายละเอียดขององค์ประกอบ
การบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ ในการบริ ห ารจัด การ
องค์ป ระกอบการบริ หารจัดการเชิ ง กลยุทธ์ จะเป็ นหลักหรื อเป็ นพื้ นฐานในการคิ ดพิจารณา และ
ตัดสิ นใจ จะทาให้สามารถบริ หารงานได้อย่างมีทิศทางที่พึงประสงค์ เมื่อจะตัดสิ นใจก็จะมีหลักการ
และทฤษฎี สนับสนุ น สามารถบริ หารงานได้อย่างชาญฉลาด ทาให้งานนั้นดาเนิ นไปโดยราบรื่ น
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ ในการนาองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ น
เลิ ศ ของโรงเรี ยนสั งกัดมู ล นิ ธิ แห่ งสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ขึ้ นอยู่ก ับ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นที่
จะต้องทบทวนบทบาทและพัฒ นาสมรรถนะ กล่ า วคื อ ต้อ งเป็ นผู ก้ าหนดทิ ศ ทางการบริ ห าร
(Direction Setting) เป็ นนัก วางแผน (Planner)มี ค วามสามารถในการตัดสิ น ใจ (Decision Maker)
เป็ นผูก้ ่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง (Chang Manager) นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ ง
สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ต้องยึดมัน่ ในการปฏิ บ ตั ิ ตามครรลองของคริ ส ต์ศ าสนา ในการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทยสู่ ความเป็ นเลิศ
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิ ศ
ของโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย”(The Components of Strategic
Management for Excellence of Schools under the Church of Christ in Thailand) สรุ ปผลซึ่ งเป็ น
ข้อค้นพบการวิจยั ครั้ งนี้ ที่ เป็ นองค์ค วามรู ้ เป็ นกลยุท ธ์ ที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อการบริ ห ารจัดการ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย ควรน าผลการศึ ก ษาวิจยั เกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบ
การบริ ห ารจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แห่ ง สภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย ไปศึกษาในรายละเอียด และใช้พิจารณาประกอบการตัดสิ นใจระดับนโยบาย
2. ก าหนดให้ ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย
นาองค์ป ระกอบการบริ หารจัดการเชิ ง กลยุทธ์ สู่ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน โดยจัดลาดับความสาคัญ
ของแต่ละองค์ประกอบตามความเหมาะสมกับบริ บทจริ งของโรงเรี ยน และสอดคล้องกับนโยบาย
ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
เพื่อให้องค์ความรู ้จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่
ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ครั้งนี้ มีการต่อยอดและ
เกิดประโยชน์ต่อสภาคริ สตจักรในประเทศไทยในระดับต่อไป ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับการวิจยั
ครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรมีการวิจยั องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศกับสถาบัน
การแพทย์ หน่วยงานที่มีรายได้ ของสภาคริ สตจักรในประเทศไทยและมูลนิธิแห่ งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย เพื่ อสรุ ป เป็ นองค์ค วามรู ้ ที่ ได้จากองค์ป ระกอบในภาพรวมของสภาคริ ส ตจัก รใน
ประเทศไทย
2. ควรมีก ารศึกษาเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผ ลและประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนที่ มี การ
บริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ และศึกษาวิจยั เชิ งลึกในแต่ละองค์ประกอบของการบริ หาร
จัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
3. ควรมีการศึกษาถึงกลยุทธ์การบริ หารจัดการมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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ภาคผนวก ข
ตัวแปรทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์ งานวิจัยเกีย่ วกับองค์ ประกอบ
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ภาคผนวก ค
หนังสื อเชิ ญเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม/รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/
แบบสนทนากลุ่ม
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ที่ ศธ 0520.203.2 / 1245

ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
24 ธันวาคม 2558

เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิเข้าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)

เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย กาหนดการสนทนากลุ่ม จานวน 1 ฉบับ
ด้วยนางพัชราภรณ์ ดวงชื่น รหัสนักศึกษา 56252916 นักศึการะดับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ภาควิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปาการ ได้รับอนุ มตั ิให้ทาดุษฎีนิ พนธ์เรื่ อง “องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความ
เป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย” ในการนี้ ภาควิชาการบริ หาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญท่านเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้
ความสามารถเข้า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม (Focus Group) ในวัน ศุ ก ร์ ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.0015.00 น. ณ สานักงานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ห้องประชุมผูบ้ ริ หารชั้น 4 กรุ งเทพมหานคร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่ วมการสนทนากลุ่มดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ อินทร์ รักษ์)
หัวหน้าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
ฝ่ ายธุรการ
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3421-9136
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม
เรื่ อง องค์ ประกอบการบริหารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ส่ ู ความเป็ นเลิศ
ของโรงเรียนสั งกัดมูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(The components of strategic management for excellence of schools under
the Church of Christ in Thailand)

1. ศาสนาจารย์ ดร.สิ นธุ์ คิมหะจันทร์ ประธานคณะกรรมการพันธกิจการศึกษา
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
2. ดร.วิทยา พัฒนวงศ์

ผูจ้ ดั การโรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

3. ดร.สุ รินทร์ จารย์อุปการะ

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4. นายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังษี

ผูจ้ ดั การโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

5. ผูป้ กครองรวี บัวเย็น

ปลัดสานักเลขาธิการ สภาคริ สตจักรในประเทศไทย

6. อาจารย์ นพ.เสริ มกูล อัครปัญญาธร อาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. นางสาวประนอม ยังศิริ

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนาคประสิ ทธิ์ จังหวัดนครปฐม

201
แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group discussion)
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. มีตวั แปรหรื อปัจจัยใดบ้าง ที่จะทาให้การบริ หารจัดการโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
…………………………………………………………………………………………………..
2. ท่านคิดว่าองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศประกอบด้วยอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………..…
3. การนาองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ ไปประยุกต์ใช้ในการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนไปใช้ในลักษณะใด
3.1 มิติกระบวนการบริ หาร (Management Process)
…………………………………………………………………………………………………..
3.2 มิติของภารกิจหรื องานบริ หารจัดการโรงเรี ยน (Functions)
……………………………………………………………………………………………..……
4. องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิธิแห่ ง
สภาคริ สตจักรในประเทศไทยตามข้อ 2 ควรประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง
……………………………………………………………………………………………..……
5. ท่านมีนโยบายส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนบริ หารจัดการด้านวิชาการ บุคลการ งบประมาณ และ
บริ หารทัว่ ไป เพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศอย่างไร
……………………………………………………………………………………………..……
6. ท่านมีมาตรการส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนบริ หารจัดการด้านวิชาการ บุคลกร งบประมาณ และบริ หาร
ทัว่ ไป เพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศอย่างไร
……………………………………………………………………………………………..……
7. ท่านมีแนวคิดหรื อทิศทางในการส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนบริ หารจัดการด้านวิชาการ บุคลากร
งบประมาณ และบริ หารทัว่ ไป เพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศอย่างไร
………………………………………………………………………………………………..…
8. ท่านมีแนวคิดหรื อทิศทางเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศ
อย่างไร
……………………………………………………………………………………………..……
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9. ท่านมีแนวคิดหรื อทิศทางเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แนวปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศอย่างไร
……………………………………………………………………………………………..……
10. ท่านมีแนวคิดหรื อทิศทางเกี่ยวกับการจัดระบบการบริ หารจัดการและพัฒนา เพื่อมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศอย่างไร
……………………………………………………………………………………………..……
11. ท่านมีแนวคิดหรื อทิศทางในการส่ งเสริ ม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษากับบุคลากร
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น เพื่อการวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศอย่างไร
……………………………………………………………………………………………..……
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ภาคผนวก ง
ตัวแปรทีไ่ ด้ จากการสั งเคราะห์ การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่ วกับ
องค์ ประกอบการบริหารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ส่ ู ความเป็ นเลิศ
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ภาคผนวก จ
หนังสื อขอทดลองเครื่ องมือการวิจัย และแบบสอบถามเพื่อการวิจัย

209

ที่ ศธ 0520.203.2 / 140

ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่ อง

ขอทดลองเครื่ องมือการวิจยั

เรี ยน

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบารุ งวิทยา นครปฐม

สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จานวน 30ฉบับ
ด้วยนางพัชราภรณ์ ดวงชื่น รหัสนักศึกษา 56252916 นักศึการะดับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปา
การ ได้รับอนุมตั ิให้ทาดุษฎีนิพนธ์เรื่ อง “องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
ของโรงเรี ย นสั ง กัด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย” ในการนี้ ภาควิ ช าการบริ ห าร
การศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ใคร่ ขอความอนุ เคราะห์ ให้นักศึกษาท าการ
ทดสอบความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือในหน่ วยงานของท่าน เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้ใน
การวิจยั กลุ่มตัวอย่าง
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณา ภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษาขอขอบคุ ณ ในการ
อนุเคราะห์ของท่าน มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ อินทร์ รักษ์)
หัวหน้าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
ฝ่ ายธุรการ
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3421-9136
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
องค์ ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรียน
สังกัดมูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
(The Components of Strategic Management for Excellence of The Schools
under The Church of Christ in Thailand)
………………………………………………………………………………………………………………...……
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับดุ ษฎี
นิ พ นธ์เรื่ อ ง “องค์ป ระกอบการบริ ห ารจัดการเชิ งกลยุท ธ์สู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมู ลนิ ธิแห่ งสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย” ซึ่ งข้อมูลที่ ได้จากความคิ ดเห็ นของท่ านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจยั นี้ ที่ จะทาให้ทราบ
ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับกลยุทธ์การบริ ห ารจัดการสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ข้อค้นพบครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริ หารจัดการสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็ นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฎิ บตั ิงานหรื อโรงเรี ยนในความรับผิดชอบของท่านแต่อย่างใดจึ งขอความกรุ ณาโปรดตอบให้ครบทุ กข้อ
แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เมื่ อ ท่ านให้ ข ้อ มู ล ครบถ้วนทุ ก ข้อ แล้วโปรดส่ งแบบสอบถามนี้ คื น ให้ เจ้าหน้าที่ ผูป้ ระสานใน
โรงเรี ยนของท่านเพื่อรวบรวมใส่ซองที่ผวู ้ จิ ยั ได้จดั เตรี ยมไว้แล้วจัดส่งคืนผูว้ จิ ยั ต่อไป
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้สาหรับความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม

(นางพัชราภรณ์ ดวงชื่น)
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1: ข้ อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้ าข้ อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ (เศษปี ที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี )
 ไม่เกิน 30 ปี
 41 - 50 ปี

 31 - 40 ปี
 51 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาเอก

 ปริ ญญาโท
 อื่น ๆ (โปรดระบุ......)

4. ประสบการณ์ในการทางาน (เศษปี ที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี )
 ไม่เกิน 10 ปี
 11 - 20 ปี
 21 - 30 ปี
 31 ปี ขึ้นไป
5. ตาแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรี ยน
 ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
 รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

 ผูจ้ ดั การโรงเรี ยน
 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงเรี ยน
 หัวหน้าฝ่ าย
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ตอนที่ 2: ตัวแปรองค์ ประกอบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่ ู ความเป็ นเลิศของโรงเรียน
สั งกัดมูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
คาชี้แจง: โปรดใส่ เครื่ องหมาย ในช่ องขวามือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวแปรองค์ ประกอบ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ส่ ู ความเป็ นเลิศของโรงเรียนสั งกัดมูลนิธิแห่ งสภา
คริสตจักรในประเทศไทยมีความสาคัญต่ อความสาเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียน
ระดับใด
5 หมายถึง ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
มีความสาคัญมากที่สุด
4 หมายถึง ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
มีความสาคัญมาก
3 หมายถึง ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
มีความสาคัญปานกลาง
2 หมายถึง ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
มีความสาคัญน้อย
1 หมายถึง ตัวแปรองค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศ
มีความสาคัญน้อยที่สุด
ระดับความสาคัญ
ข้อที่

ข้อคาถาม
5

1.

2.
3.
4.

การกาหนดวิสยั ทัศน์มีความสอดคล้องกับความต้องการ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เชื่อมโยงปัจจุบนั และ
อนาคต
การกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจนาไปสู่การกาหนด
ทิศทางที่ปฏิบตั ิได้จริ งและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การให้โอกาสครู ได้มีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์
ของโรงเรี ยน
การกาหนดวิสยั ทัศน์โดยคานึงถึงปั จจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อโรงเรี ยน เช่น นโยบายรัฐบาล คู่แข่งทางการ
ศึกษา
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม ก่อให้เกิดการทางานเป็ นทีมโดยมีความ
มุ่งมัน่ ไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน
การดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
การกาหนดพันธกิจ (Mission)อย่างชัดเจนและสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้
การกาหนดเป้ าประสงค์ (Goal) อย่างชัดเจนและสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้
การดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับเป้ าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการตาม
นโยบายที่กาหนด
สามารถสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา
การบริ หารจัดการเพื่อนาไปกาหนดทิศทางขององค์กร

12.

การกาหนดทิศทางโดยคานึงถึงความต้องการ ความจาเป็ น
และการตอบสนองต่อคาดหวังของนักเรี ยน และผูป้ กครอง

13.

การกาหนดทางเลือกขององค์กรในการนาองค์กรไปสู่
อนาคตว่าจะใช้กลยุทธ์ใดเป็ นตัวนา
การกาหนดหลักเกณฑ์หรื อมาตรฐานในการจัดสรร
ทรัพยากร
การพัฒนากลยุทธ์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์ที่ตรงประเด็นและมีการ
วัดผลสมรรถนะที่สาคัญ
การเปรี ยบเทียบผลการปฎิบตั ิงานกับเกณฑ์ที่กาหนด

14.
15.
16.
17.
18.

การจัดให้มีการกากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิ
และดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
การจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็ นเพื่อเป็ นพื้นฐานในการวางแผน
กลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม (Collaboratory)
จากทุกภาคส่วน
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19.

การปฏิบตั ิและดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์

20.

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี

21.

กลยุทธ์ที่ใช้มีความยืดหยุน่

22.

กลยุทธ์ที่ใช้มีความสอดคล้องกับพันธกิจและเป้ าหมาย

23.

กลยุทธ์ที่ใช้มีความเป็ นไปได้ในการดาเนินงาน

24.

การนาข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์มาทบทวน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ขององค์กรว่ามีความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่จะ ดาเนินการแค่ไหน เพียงไร
และปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
การนาเครื่ องมือมาใช้ในการบริ หารเชิงกลยุทธ์ เช่น
Balanced scorecard และ Benchmarking
มีภาวะผูน้ าและ เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมัน่ ในการ
กระทาสิ่ งต่าง ๆ ให้ดีกว่าเดิมเสมอ
การส่งเสริ มให้ครู มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ในการปฎิบตั ิงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อประเมิน
โอกาสและอุปสรรค
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทั้งอดีตและปั จจุบนั ที่ส่งผลต่อการ
จัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย
ความเป็ นแบบอย่างในการสร้างวัฒนธรรมของโรงเรี ยน

25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.

นาผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในมาจัดลาดับ
ประเด็น แยกเป็ นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา โอกาส และ
อุปสรรค
การให้โอกาสครู มีส่วนร่ วมในการกาหนดความต้องการ
การจัดลาดับความสาคัญ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน
การนา จุดอ่อน ภายในของโรงเรี ยนมาเพื่อพัฒนา
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43.

การนาโอกาส หรื อสภาพการณ์ภายนอกโรงเรี ยนทั้ง
ปั จจุบนั และอนาคตที่เอื้อต่อการดาเนินงานของโรงเรี ยน
มาพิจารณาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน
การกาหนดสภาพที่คาดหวัง ระเบียบปฏิบตั ิ และวิธีการ
ดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน
การมีเครื่ องมืออิเลคทรอนิคส์ที่นามาใช้ สามารถเปลี่ยน
จากลักษณะหนึ่งไปทางานลักษณะอื่นได้อย่างรวดเร็ วและ
ไม่สิ้นเปลือง
การมีเทคโนโลยีและอุปกรณ์การศึกษา (Hardware) ที่
ทันสมัยมีประสิ ทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฎิบตั ิงาน
การนาระบบอิเลคทรอนิคส์มาใช้ในการจัดการฐานข้อมูล
กลางของโรงเรี ยน และมีการปรับระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เครื อข่ายสารสนเทศ (Software) ให้ทนั สมัย
อยูเ่ สมอ
การนา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษาอย่าง
กว้างขวาง สามารถเข้าถึงเครื อข่ายข้อมูลสะดวก คล่องตัว
และรวดเร็ ว
การกาหนดระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมโครงสร้าง
การบริ หาร
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื อข่ายสารสนเทศ
(software) เหมาะสมกับการทางานในโรงเรี ยน
บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่และสามารถนาไปใช้ได้
การนาข้อมูลไปใช้ในการปฏิบตั ิงานทุกระดับ

44.

การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

45.

การบริ หารจัดการข้อมูลเป็ นระบบสารสนเทศ
(Information System) และบริ หารงานโดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูล (Database System)

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.
42.
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.

การมีพฤติกรรมการบริ หารที่ทนั สมัย รู ้เท่าทันนวัตกรรม
และเทคโนโลยี
การมีธรรมเนียมปฏิบตั ิสาหรับกิจกรรมและประเพณี
ที่ดีงามซึ่งสะท้อนความเป็ นเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน
การสร้างวัฒนธรรมการทางานเป็ นทีม (Teamwork)
ทุกระดับในการปฏิบตั ิภารกิจ
การปรับเปลี่ยนสายงาน การโยกย้ายครู และบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็ นระบบ
การทางานร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยการทาความ
เข้าใจถึงความจาเป็ นและความคาดหวังที่มีต่อโรงเรี ยน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไป คือ การเมือง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในองค์กรแล้วประเมิน
จุดแข็งและจุดอ่อน
การวิเคราะห์กระบวนการหลัก ได้แก่ คุณภาพของนักเรี ยน
ที่เข้าเรี ยน กระบวนการดูแลช่วยเหลือ การให้บริ การและ
การก้าวออกไปสู่ สงั คมของนักเรี ยน
มีโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ได้แก่ การเงิน การบัญชี
ระบบข้อมูล บัญชีเงินเดือน กฎระเบียบต่างๆ

55.

มุ่งเน้นการบริ หารวิชาการและหลักสูตร

56.

บริ หารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

57.

การจัดการผลตอบแทนในรู ปต่าง ๆ ได้อย่างทัว่ ถึง ยุติธรรม
เท่าเทียมกัน
การกระตุน้ ส่งเสริ ม สนับสนุนความร่ วมมือกันในองค์กร
และประสานความร่ วมมือกับภายนอกองค์กร
การสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการปรับปรุ ง
กิจกรรม/วิธีการทางานโดยการจัดหาทรัพยากรและแหล่ง
ช่วยเหลือที่เหมาะสม

58.
59.
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69.

มีความตระหนักและมีเป้ าหมายการพัฒนาร่ วมกันกับ
บุคลากรในเรื่ องการสร้างความเป็ นเลิศของการบริ หาร
จัดการ
ผูน้ ามีการกระทาที่เป็ นตัวอย่างที่ดีโดยมีการทางานอย่างมี
ประสิ ทธิผลมีการนาข้อเสนอแนะในปี ที่ผา่ นมา
มาปรับปรุ งและมีการทบทวนเพือ่ การพัฒนางานอยูเ่ สมอ
การทาความเข้าใจอย่างชัดเจนกับบุคลากรที่แสดงให้เห็น
ถึงความมุง่ มัน่ ที่จะนาพาสู่การบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศ
การสร้างพันธสัญญาซึ่งประยุกต์จากหลักการบริ หาร
จัดการ กระบวนการทางานที่ใช้อยูพ่ ิจารณาบนพื้นฐานของ
สภาพแนวโน้มของปั ญหาและการจัดลาดับความสาคัญ
ของปั ญหา
การกระตุน้ ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ขอ้ คิดเห็นสะท้อนกลับ
แก่บุคลากร
ผูบ้ ริ หาร ครู ผูป้ กครอง และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มีกลวิธี
การปฎิบตั ิภารกิจโรงเรี ยนที่มุ่งเน้นความสาเร็ จสูง
การบริ หารจัดการ แนะนา สอนงานให้เข้าใจ กฎ กติกา
ระเบียบ ข้อตกลง ขั้นตอน และวิธีปฎิบตั ิงาน
การบริ หารจัดการทุกระบบในลักษณะป้ องกัน เพื่อไม่ให้
เกิดปั ญหาหรื ออุปสรรค
การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
มาเป็ นแนวทางในการทางานร่ วมกัน
การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานไม่ให้มากและซับซ้อน

70.

การกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานไว้อย่างชัดเจน

71.
72.

ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิภารกิจ บุคลากรรับทราบตัวชี้วดั การ
ปฏิบตั ิงานทุกครั้ง
การประเมินผลการปฏิบตั ิภารกิจอย่างสม่าเสมอ

73.

จัดทาดัชนีวดั ผลการปฏิบตั ิงานทุกงานอย่างเป็ นรู ปธรรม

60.

61.

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
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74.

75.

นาผลการประเมินมาปรับปรุ งและแก้ไขการปฏิบตั ิภารกิจ
โรงเรี ยน จนเป็ นวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงานที่มี
ประสิ ทธิภาพ
การปฏิบตั ิและดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี

78.

การออกแบบโครงสร้างให้มีลกั ษณะยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยน
ได้ สอดคล้องกับภารกิจ
การสนับสนุนผูป้ ฎิบตั ิทุกระดับให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างราบรื่ น รวดเร็ ว และถูกต้อง
การวางแผนงานด้านวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ

79.

การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้เพือ่ มุ่งสู่ความเป็ นเลิศ

80.

การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรี ยน

81.

85.

การพัฒนาและส่งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อมุ่งสู่
ความเป็ นเลิศ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่นเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
การส่งเสริ มและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จดั
การศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ภมู ิปัญญาท้องถิ่น

86.

การส่งเสริ มให้ผสู ้ อนนาผลการเรี ยนไปพัฒนานักเรี ยน

87.

การจัดทาแผนงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารฯ
การทาแผนปฏิบตั ิการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับการอนุมตั ิ

76.
77.

82.
83.
84.

88.
89.
90.

คานึงถึงต้นทุน เวลา และตัวชี้วดั การทางาน ที่สามารถ
ควบคุมและประเมินผลได้
การดาเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรี ยน
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94.

การจัดทาแบบรายงานผลกการใช้งบประมาณที่สามารถ
ตรวจสอบได้
การพิจาณาความดี ความชอบ ตามคุณสมบัติและผลการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม
การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของโรงเรี ยนที่เข้าใจชัดเจน
มีระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลบุคลากร

95.

มีระบบการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร

96.

การส่งเสริ มและให้สิทธิประโยชน์เพื่อความก้าวหน้าของ
บุคลากร
การวางแผนบริ หารงานการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ

91.
92.
93.

97.
98.

99.
100.
101.

102.
103.

104.

การมีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กรและแนวโน้มต่างๆได้อย่างแม่นยาด้วยวิธีการคิด
แบบเชิงระบบ
การใช้วธิ ีบูรณาการความคิดที่หลากหลายของครู เพื่อ
ร่ วมกันบริ หารจัดการ
การมีความรอบรู ้ เข้าใจ วิเคราะห์ระบบต่างๆนาไปสู่การ
ปฏิบตั ิ
สามารถสรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับครู การจัดการเรี ยนการสอน
ภายในโรงเรี ยน พื้นฐานของนักเรี ยน และงบประมาณ
เพื่อนาไปกาหนดทิศทางขององค์กร
การมีความคิดสร้างสรรค์ แตกต่างจากเดิม เพื่อหาวิธีการ
ใหม่ๆในการปฏิบตั ิงาน
การผสมผสานจินตนาการและดุลยพินิจในด้านศักยภาพ
และความสามารถของบุคลากรตลอดจนทักษะและ
ประสบการณ์ในลักษณะองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
รับรู ้ปัญหานาไปสู่การแก้ไขปั ญหาได้อย่างสร้างสรรค์โดย
ครู นักเรี ยน และชุมชนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา
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105. การนาข้อมูลจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นภายในโรงเรี ยน
และข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนรวมทั้งความต้องการของท้องถิ่น
มาพิจารณาเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน
106. การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
โรงเรี ยนไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
107. การคิดหาทางเลือกหลายทางในการพัฒนาโรงเรี ยนและ
แก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน
108. การคานึงถึงความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิตามแผนงาน และมี
ความเหมาะสมกับเวลา
109. การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครู ในการปฏิบตั ิงานให้
บรรลุผลสาเร็ จร่ วมกัน
110. การจัดบุคคลให้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน และมอบหมาย
งานให้ปฏิบตั ิตามความสามารถ
111. การกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ้น
ในโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
112. การศึกษา ดูงานจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ และนามาพัฒนา
ปรับปรุ ง การบริ หาร กาปฎิบตั ิงานและการสอน
113. การมีความคิดแบบนอกกรอบ ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มจานวนนักเรี ยนเข้าใหม่และ
บริ การเสมอ
114. การนากระบวนการเชิงระบบ PDCA มาปรับปรุ งคุณภาพ
115. การมีความสามารถในการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
ผลผลิตทั้งทางปริ มาณและคุณภาพ
116. การใช้เทคนิคเสริ มแรงให้ครู เกิดกาลังใจในการทางาน
117. การปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงหลักข้อเชื่อขององค์กรเป็ น
สาคัญ
118. การบริ หารงานที่เป็ นองค์รวม คือ การคานึงถึงปัจจัย หรื อ
องค์ประกอบต่างๆที่ก่อให้เกิดความสาเร็ จร่ วมกัน
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119. องค์กรมีระบบการจัดการที่ดี และบุคลากรมีความรู ้
ความสามารถ
120. การมีทกั ษะการสร้างปฏิสมั พันธ์การบริ หารทรัพยากร
การกากับดูแล และการจัดองค์กร

4

3

2
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Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.989

120

Item Statistics
Mean

Std. Deviation

N

A

4.4667

.50742

30

B

4.5667

.50401

30

C

4.3333

.60648

30

D

4.4333

.50401

30

E

4.5333

.50742

30

F

4.5667

.50401

30

G

4.4667

.50742

30

H

4.4000

.49827

30

I

4.4000

.49827

30

J

4.3333

.47946

30

K

4.4000

.49827

30

L

4.4333

.50401

30

M

4.4333

.50401

30

N

4.4333

.50401

30

O

4.4667

.50742

30

P

4.4000

.49827

30

Q

4.4667

.50742

30

R

4.3333

.47946

30

S

4.4333

.50401

30

T

4.4667

.50742

30

U

4.2667

.44978

30

V

4.4000

.49827

30

224
W

4.3000

.46609

30

X

4.4000

.49827

30

Y

4.4000

.49827

30

Z

4.4667

.50742

30

AA

4.4000

.49827

30

AB

4.3000

.46609

30

AC

4.3667

.49013

30

AD

4.4333

.50401

30

AE

4.4333

.50401

30

AF

4.3333

.47946

30

AG

4.5000

.50855

30

AH

4.4667

.50742

30

AI

4.4333

.50401

30

AJ

4.3333

.54667

30

AK

4.4000

.49827

30

AL

4.3333

.47946

30

AM

4.5667

.50401

30

AN

4.3333

.47946

30

AO

4.4000

.49827

30

AP

4.3667

.49013

30

AQ

4.3000

.46609

30

AR

4.3667

.49013

30

AS

4.5000

.50855

30

AT

4.5000

.50855

30

AU

4.4667

.50742

30

AV

4.5667

.50401

30

AW

4.4333

.62606

30

AX

4.5000

.50855

30

AY

4.4667

.50742

30

AZ

4.4000

.56324

30

BA

4.4333

.50401

30

BB

4.4000

.49827

30

BC

4.5000

.50855

30

BD

4.5667

.50401

30

BE

4.5000

.50855

30

BF

4.4333

.50401

30

BG

4.5667

.50401

30

BH

4.4000

.49827

30

BI

4.4667

.57135

30

BJ

4.5333

.57135

30

BK

4.3667

.49013

30
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BL

4.4000

.49827

30

BM

4.4000

.49827

30

BN

4.4000

.49827

30

BO

4.4333

.50401

30

BP

4.3667

.49013

30

BQ

4.4667

.50742

30

BR

4.5000

.50855

30

BS

4.4000

.49827

30

BT

4.4667

.50742

30

BU

4.4000

.49827

30

BV

4.6000

.49827

30

BW

4.4667

.50742

30

BX

4.5333

.50742

30

BYY

4.4667

.50742

30

BZ

4.5667

.50401

30

CA

4.5667

.50401

30

CB

4.5667

.50401

30

CC

4.5667

.50401

30

CD

4.4000

.49827

30

CE

4.5667

.50401

30

CF

4.4000

.49827

30

CG

4.3333

.47946

30

CH

4.5000

.50855

30

CI

4.4000

.49827

30

CJ

4.3667

.49013

30

CK

4.3000

.46609

30

CL

4.5000

.50855

30

CM

4.5667

.50401

30

CN

4.5667

.50401

30

CO

4.5667

.50401

30

CP

4.5333

.50742

30

CQ

4.5000

.50855

30

CR

4.4333

.50401

30

CS

4.5667

.50401

30

CT

4.4333

.50401

30

CU

4.5000

.50855

30

CV

4.3667

.49013

30

CW

4.4333

.50401

30

CX

4.3333

.47946

30

CY

4.3000

.46609

30

CZ

4.4333

.50401

30
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DA

4.4000

.49827

30

DB

4.5333

.50742

30

DC

4.3667

.49013

30

DD

4.4333

.50401

30

DE

4.4667

.50742

30

DF

4.4667

.50742

30

DG

4.6000

.49827

30

DH

4.5000

.50855

30

DI

4.5000

.50855

30

DJ

4.4667

.50742

30

DK

4.4000

.49827

30

DL

4.5000

.50855

30

DM

4.4000

.49827

30

DN

4.5000

.50855

30

DO

4.5667

.50401

30

DP

4.5000

.50855

30

Item-Total Statistics
Corrected Item-

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Total

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Deleted

A

529.0667

1573.444

.781

.989

B

528.9667

1573.964

.774

.989

C

529.2000

1577.752

.561

.989

D

529.1000

1576.093

.720

.989

E

529.0000

1569.517

.880

.989

F

528.9667

1568.309

.917

.989

G

529.0667

1585.582

.478

.989

H

529.1333

1582.464

.566

.989

I

529.1333

1581.016

.603

.989

J

529.2000

1579.269

.673

.989

K

529.1333

1575.982

.731

.989

L

529.1000

1578.921

.649

.989

M

529.1000

1573.679

.781

.989

N

529.1000

1578.369

.662

.989

O

529.0667

1572.202

.812

.989

P

529.1333

1576.326

.722

.989

Q

529.0667

1574.478

.755

.989

R

529.2000

1583.269

.568

.989
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S

529.1000

1578.438

.661

.989

T

529.0667

1575.582

.728

.989

U

529.2667

1589.513

.430

.989

V

529.1333

1583.637

.536

.989

W

529.2333

1586.323

.501

.989

X

529.1333

1584.878

.505

.989

Y

529.1333

1575.982

.731

.989

Z

529.0667

1582.685

.550

.989

AA

529.1333

1587.982

.426

.989

AB

529.2333

1581.840

.623

.989

AC

529.1667

1579.178

.661

.989

AD

529.1000

1579.197

.642

.989

AE

529.1000

1575.197

.742

.989

AF

529.2000

1581.614

.611

.989

AG

529.0333

1576.171

.711

.989

AH

529.0667

1579.030

.641

.989

AI

529.1000

1580.300

.614

.989

AJ

529.2000

1581.959

.527

.989

AK

529.1333

1580.395

.619

.989

AL

529.2000

1586.234

.489

.989

AM

528.9667

1574.654

.756

.989

AN

529.2000

1586.648

.478

.989

AO

529.1333

1583.154

.549

.989

AP

529.1667

1590.075

.380

.989

AQ

529.2333

1598.116

.183

.989

AR

529.1667

1588.695

.415

.989

AS

529.0333

1577.137

.687

.989

AT

529.0333

1571.757

.822

.989

AU

529.0667

1570.823

.847

.989

AV

528.9667

1573.275

.791

.989

AW

529.1000

1575.748

.584

.989

AX

529.0333

1571.206

.836

.989

AY

529.0667

1576.961

.693

.989

AZ

529.1333

1574.671

.675

.989

BA

529.1000

1579.403

.636

.989

BB

529.1333

1581.844

.582

.989

BC

529.0333

1575.344

.732

.989

BD

528.9667

1574.792

.753

.989

BE

529.0333

1575.482

.729

.989

BF

529.1000

1574.231

.767

.989

BG

528.9667

1572.999

.798

.989
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BH

529.1333

1581.085

.601

.989

BI

529.0667

1571.857

.728

.989

BJ

529.0000

1568.000

.814

.989

BK

529.1667

1578.144

.687

.989

BL

529.1333

1582.947

.554

.989

BM

529.1333

1579.913

.631

.989

BN

529.1333

1581.430

.592

.989

BO

529.1000

1577.541

.683

.989

BP

529.1667

1579.454

.654

.989

BQ

529.0667

1574.547

.754

.989

BR

529.0333

1575.068

.739

.989

BS

529.1333

1576.326

.722

.989

BT

529.0667

1576.409

.707

.989

BU

529.1333

1576.533

.717

.989

BV

528.9333

1570.271

.877

.989

BW

529.0667

1572.064

.816

.989

BX

529.0000

1582.069

.566

.989

BYY

529.0667

1582.202

.562

.989

BZ

528.9667

1578.999

.647

.989

CA

528.9667

1577.482

.685

.989

CB

528.9667

1576.309

.714

.989

CC

528.9667

1578.033

.671

.989

CD

529.1333

1583.292

.545

.989

CE

528.9667

1574.861

.751

.989

CF

529.1333

1578.740

.661

.989

CG

529.2000

1581.476

.615

.989

CH

529.0333

1579.275

.634

.989

CI

529.1333

1579.016

.654

.989

CJ

529.1667

1582.489

.575

.989

CK

529.2333

1592.185

.343

.989

CL

529.0333

1588.102

.414

.989

CM

528.9667

1573.620

.782

.989

CN

528.9667

1573.895

.775

.989

CO

528.9667

1571.826

.828

.989

CP

529.0000

1581.724

.574

.989

CQ

529.0333

1572.654

.799

.989

CR

529.1000

1578.576

.657

.989

CS

528.9667

1570.723

.855

.989

CT

529.1000

1578.783

.652

.989

CU

529.0333

1574.585

.751

.989

CV

529.1667

1578.420

.680

.989
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CW

529.1000

1588.645

.405

.989

CX

529.2000

1588.993

.417

.989

CY

529.2333

1581.426

.634

.989

CZ

529.1000

1573.748

.779

.989

DA

529.1333

1578.533

.666

.989

DB

529.0000

1572.345

.809

.989

DC

529.1667

1583.937

.538

.989

DD

529.1000

1580.231

.616

.989

DE

529.0667

1577.513

.679

.989

DF

529.0667

1577.513

.679

.989

DG

528.9333

1577.582

.690

.989

DH

529.0333

1581.206

.586

.989

DI

529.0333

1582.585

.551

.989

DJ

529.0667

1577.168

.688

.989

DK

529.1333

1589.292

.393

.989

DL

529.0333

1574.447

.754

.989

DM

529.1333

1578.326

.671

.989

DN

529.0333

1580.585

.601

.989

DO

528.9667

1573.757

.779

.989

DP

529.0333

1576.102

.713

.989

Scale Statistics
Mean
533.5333

Variance
1605.154

Std. Deviation
40.06437

N of Items
120
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ภาคผนวก ช
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในเก็บรวบรวมข้ อมูล และรายชื่ อโรงเรียนสั งกัดมูลนิธิ
แห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
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ที่ ศธ 0520.203.2 / 174

ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่ อง

ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เรี ยน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จานวน 10 ฉบับ
ด้วยนางพัชราภรณ์ ดวงชื่น รหัสนักศึกษา 56252916 นักศึการะดับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ภาควิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร กาลังทาวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย” มีความประสงค์ขอเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผูจ้ ดั การโรงเรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การโรงเรี ยน และครู
เพื่อประกอบการทาวิทยานิ พนธ์ ในการนี้ ภาควิชาการบริ หารการศึกษา จึงขอความอนุ เคราะห์จาก
ท่าน โปรดกรุ ณาแจ้งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงเรี ยน และ
ครู ทราบ เพื่อขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถามให้แก่นกั ศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ อินทร์ รักษ์)
หัวหน้าภาควิชาการบริ หารการศึกษา
ฝ่ ายธุรการ
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3421-9136
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รายชื่ อโรงเรียนสั งกัดมูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่ างการวิจัยเรื่ อง
“องค์ ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ส่ ู ความเป็ นเลิศของโรงเรียนสั งกัด
มูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.

โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรี ยนสัจจพิทยา
โรงเรี ยนสหบารุ งวิทยา
โรงเรี ยนสว่างวิทยา
โรงเรี ยนสหคริ สเตียนศึกษา
โรงเรี ยนสุ ริยวงศ์
โรงเรี ยนอรุ ณประดิษฐ
โรงเรี ยนศรี ธรรมราชศึกษา
โรงเรี ยนตรังคริ สเตียนศึกษา
โรงเรี ยนผดุงราษฎร์
โรงเรี ยนปริ้ นรอยแยลส์วทิ ยาลัย
โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย
โรงเรี ยนสื บนทีธรรม
โรงเรี ยนเชียงใหม่คริ สเตียน
โรงเรี ยนรังษีวทิ ยา
โรงเรี ยนปริ้ นรอยแยลส์เวียงป่ าเป้า
โรงเรี ยนเชียงรายวิทยาคม
โรงเรี ยนน่านคริ สเตียนศึกษา
โรงเรี ยนเจริ ญราษฎร์
โรงเรี ยนวิชชานารี
โรงเรี ยนเคนเน็นแมคเคนซี
โรงเรี ยนอุดรคริ สเตียนวิทยา
โรงเรี ยนอุดรคริ สเตียนศึกษา
โรงเรี ยนปกรณ์พิทยา

จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
จังหวัดตรัง
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดน่าน
จังหวัดแพร่
จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาปาง
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
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ภาคผนวก ซ
หนังสื อเชิ ญสั มมนาผู้เชี่ ยวชาญ/รายนามผู้เชี ยวชาญยืนยันองค์ ประกอบ
การบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์ ส่ ู ความเป็ นเลิศของโรงเรียนสั งกัดมูลนิธิแห่ ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย
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ที่ ศธ 0520.203.2 / 726

ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
29 เมษายน 2559

เรื่ อง

ขอเรี ยนเชิญสัมมนาผูเ้ ชี่ยวชาญ

เรี ยน
ด้วยนางพัชราภรณ์ ดวงชื่น รหัสนักศึกษา 56252916 นักศึการะดับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ภาควิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร กาลังทาวิทยานิ พนธ์เรื่ อง “ องค์ประกอบการบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธ์สู่ความเป็ นเลิศของ
โรงเรี ยนสังกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย “ ในการนี้ ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
จึงขอความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญเข้าร่ วมสัมมนาผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อประโยชน์ในการวิจยั
โดยนักศึกษาจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่สัมมนาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิ จารณา ภาควิชาการบริ หารการศึกษาขอขอบคุ ณในการ
อนุเคราะห์ของท่าน มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ อินทร์ รักษ์)
หัวหน้าภาควิชาการบริ หารการศึกษา

ฝ่ ายธุรการ
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3421-9136
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รายนามผู้เชี่ ยวชาญยืนยันองค์ ประกอบการบริหารจัดการเชิ งกลยุทธ์
สู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรียนสั งกัดมูลนิธิแห่ งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

1. ผูป้ กครองสุ รพงศ์ มิตรกูล

เลขาธิการสภาคริ สตจักรในประเทศไทย

2. ครู ศาสนาปริ ญญา ตาวินโน

ผูอ้ านวยการสานักงานพันธกิจการศึกษา
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย

3. ดร.ประเวศน์ คิดอ่าน

ผูช้ ่วยเลขาธิการ สภาคริ สตจักรในประเทศไทย

4. นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล

คณะกรรมการพันธกิจการศึกษา
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย

5. ศาสนาจารย์พงษ์ศกั ดิ์ สิ นธุ มดั

ผูอ้ านวยการสานักงานบุคลากร
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย

6. ดร.สิ ริลกั ษณ์ เฟื่ องกาญจน์

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย

7. นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
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ประวัติผ้ วู จิ ัย

ชื่ อ - สกุล
ทีอ่ ยู่

ทีท่ างาน

นางพัชราภรณ์ ดวงชื่น
99 หมู่ 9 ตาบลปากช่อง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย 328 ถนนพญาไท
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2556

สาเร็ จการศึกษา ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาเร็ จการศึกษา ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ภาควิชาการบริ หารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อาเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ศึกษาต่อระดับปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2531-2537

หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบบัญชีภายใน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2538-2550
ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบบัญชีภายใน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2551-2555
ผูจ้ ดั การโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
มูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจสอบบัญชีภายใน
สภาคริ สตจักรในประเทศไทย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร

