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This research design used both of quantitative and qualitative methodology. The research
purposes were to (1) identify the components of a supply chain management in basic education
schools and (2) propose the supply chain management model in basic education schools. The
research comprised 2 procedures as follow ; firstly, analytical study to set the components of the
supply chain management in basic education schools. And secondly, present a proposed the supply
chain management model in basic education schools. The 5 instruments employed for data
collection were a content analysis, an unstructured interview, a checklist observation, a questionnaire
and an opinionnaire. The 202 basic education schools which were accredited by the Office for
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บทนํา
วิ วั ฒ นาการของการบริห ารการศึ ก ษา นับ ตั้ง แต อดี ต มาจนถึ ง ป จจุ บัน เกิ ด จากความ
ตองการที่จะหาแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสภาพที่เปนอยูในปจจุบันไปสูสภาพของ
การพัฒนาที่ดีกวาในอนาคต โดยอาศัยความพยายามอยางเปนระบบในการศึกษา วิจัย วิเคราะห
สังเคราะห พฤติกรรมและองคประกอบตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดปญหาตอการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งสงผลใหการบริหารภายใตแนวคิด ทฤษฎี หลักการ หรือกระบวนการที่นํามาใชมี
ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติลดลง กลาวคือ ความพยายามในการดําเนินการบริหารการศึกษานั้นมี
เข็ ม มุ ง อยู ที่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมุ ง ปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงทางการบริ ห าร
การศึกษา เพื่อใหประเทศไดคนไทยที่มี “คุณภาพ” สูงขึ้นกวาเดิม มีโอกาสไดรับการศึกษาอยาง
ทัดเทียมและทั่วถึงมากกวาเดิม และประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูงยิ่งขึ้นกวาเดิม การบริหาร
การศึกษาจึงมีแตวันเริ่มตนแตไมมีวันจบสิ้น วันนี้คุณภาพคนไทยอาจสูงใกลเคียงกับคนฟลิปปนส
แตวันนี้เชนกันเราอยากเห็นคุณภาพของคนไทยสูงขึ้นเทากับคุณภาพของคนสิงคโปร คนเกาหลี
คนญี่ปุน หรือคนอเมริกัน และตองเปนคุณภาพที่สูงขึ้นอยางถวนหนาดวย คือ คนไทยที่อยูใน
กรุ ง เทพมหานคร แม ฮ อ งสอน มุ ก ดาหาร นราธิ ว าส ฯลฯ ต อ งมี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น ใกล เ คี ย งหรื อ
ทัดเทียมกัน ดวยความตระหนักถึงการปน “คนและคุณภาพของคน” ดังกลาว ปจจุบันประเทศไทย
จึงมีกฎหมายการศึกษาฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2555) กฎหมายและ
ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนกรอบหรือทิศทางในการใช “การศึกษา” เปนเครื่องมือในการ
พัฒนา “คนและคุณภาพของคน” อยางมีทิศทางชัดเจน เพราะความเชื่อวาการศึกษาเปนเสาหลัก
เปนรากฐานที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพของ “คน” ใหเปนผูสมบูรณพรอมทั้ง กาย จิต
และปญญา รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรค สังคมคุณภาพ สังคมแหงการเรียนรู สังคม
กอปรดวยความสมานฉันท และความเอื้ออาทรตอกัน ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญยิ่งของการพัฒนาใน
ทุกระบบของสังคมไทยตอไป สมดังคํากลาวที่วา “การศึกษาสรางคน คนสรางชาติ” 1

1

กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานที่เปนนิติบุคคล
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546 ),1.
1

2
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว และรุ น แรงของกระแสสั ง คมโลกในรู ป แบบของ
“โลกไรพรมแดน (borderless world)” “โลกาภิวัตน (globalization)” “ความเปนสากล
(internationalization)” และ “ยุคขอมูลขาวสาร (information technology)” สงผลกระทบตอการ
พัฒนาประเทศไทยทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
การเมือง และการศึกษา จากการวิเคราะหบริบทดังกลาวทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของตระหนังถึง
ความจําเปนในการพัฒนา “คน” และ “คุณภาพของคน” โดยเห็นวาคนเปนทั้งเหตุ ปจจัย และ
ผลลัพธที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศเพื่อความยั่งยืนอยางแทจริง ดังตัวอยางจากนานา
อารยประเทศในโลกที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรืองกาวหนาไปดวยดี
ทั้งนี้เพราะประชากรในประเทศมีคุณภาพ ซึ่งยอมรับกันอยางสากลวาเครื่องมือที่สําคัญและมี
ประสิท ธิภาพมากที่สุ ดในการพัฒนาคุณภาพคน คือ “การศึกษา (education)”
เนื่องจาก
การศึก ษาเปน กระบวนการที่ ชว ยใหค นพั ฒ นาตนเองดา นต า ง ๆ ตลอดช ว งชี วิต เริ่ม จากการ
วางรากฐานพัฒนาการชีวิตตั้งแตแรกเกิด พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ ในการ
ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพอยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรค
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน2 ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาหรือการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในทุกระดับจึงมีความจําเปนยิ่ง
ความพยายามพัฒนาการศึกษาดวย “การปฏิรูปการศึกษา (education reform)” ของ
ประเทศไทยไดพยายามมาสี่ครั้งแลว ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อความ
ทันสมัยเปนอิสรภาพ ครั้งที่ 2 ในสมัยปวย อึ้งภากรณ เพื่อใหประเทศไทยพนจากการเปนประเทศ
ดอยพัฒนา ครั้งที่ 3 ในสมัยสัญญา ธรรมศักดิ์ ปฏิรูปการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม และการปฏิรูป
การศึกษาลาสุด พ.ศ. 2542 เปาหมาย คือ การแขงขันในเวทีโลก ไมวาจุดมุงหมายเฉพาะของการ
ปฏิรูปการศึกษาแตละครั้งจะปฏิรูปการศึกษาเพื่ออะไร แตหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาทุกครั้ง
คือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ ใหมีศักยภาพสูงขึ้น เปนผูสมบูรณทั้ง
ร า งกาย จิตใจ สติ ปญ ญา ความรู ความสามารถ คุณธรรม วั ฒ นธรรมในการดํา รงชี วิต และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สอดคลองเหมาะสมกับยุคสมัยนั่นเอง3 อยางไรก็ตาม
2

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 –
2549) (กรุงเทพ ฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 ),3.
3
สิปปนนท เกตุทัต, “การศึกษาไทยในทศวรรษหนา” ใน
หนังสือที่ระลึก
กระทรวงศึกษาธิการ 109 ป (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2544 ),4–5.

3
ถึงแมวาประเทศไทยไดพยายามพัฒนาการศึกษาดวยกระบวนการปฏิรูปการศึกษารูปแบบตางๆ
แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เริ่มพัฒนาการศึกษาในเวลาใกลเคียงกันหรือภายหลัง พบวา
การพัฒนาการศึกษาของไทยมีพัฒนาการที่ดอยกวาหลายประเทศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศโดยรวมในดานตางๆ ตลอดจนความสามารถในการแขงขัน
ในเวทีโลกปจจุบันและอนาคต4 ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนวา การบริหาร
การศึกษาของประเทศไทยยังไมเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแขงขัน
เทาที่ควร ดังนั้นเพื่อยกระดับการบริหารการศึกษาทั้งระบบไดอยางเปนรูปธรรม การดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาตามกฎหมายการศึกษาจึงเปนแนวทางที่ตองบริหารจัดการอยางจริงจัง5
ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาอยูที่การปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา เพราะ
สถานศึกษาเปนฐานการพัฒนาที่สําคัญที่สุด เปนหนวยปฏิบัติที่กอใหเกิดผลทางการศึกษาที่มี
คุณภาพในดานปจจัยนําเขา (input) กระบวนการบริหารจัดการ (process) และผลผลิต (output)
อีกทั้งเปนหัวใจสําคัญในการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการบริหารการศึกษาใหบรรลุผลตาม
มาตรา 39 ที่วา “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง” เพราะการกระจายอํานาจดังกลาวจะ
ทําใหสถานศึกษามี “ความคลองตัว” มี “อิสระ” ในการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) ซึ่งจะเปนการสราง ”รากฐานและ
ความเขมแข็ง” ใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐาน และ
สามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่องอยางแทจริง6 ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีกระบวนการ
บริหารอยางเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตามพันธกิจ (mission) และภาระงาน(task) ของ
สถานศึกษา ซึ่งการบริหารการศึกษาสถานศึกษาใหเกิดภาพความสําเร็จนั้น สถานศึกษาตอง
ปรับตัว เปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
เจตนารมณของกฎหมายการศึกษาของชาติ และบริบทของสังคมไทย

4

รุง แกวแดง, ปฏิวัตกิ ารศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2543),27.
5
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, หลักการจัดการศึกษายุคใหม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
คุรุสภา, 2548 ),1.
6
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 3 ปการปฏิรูปการศึกษาของสปศ. : งานและผลงาน
(กรุงเทพ ฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี จํากัด, 2543),77.

4
การบริหารการศึกษาในปจจุบัน เนนการดําเนินการที่สอดคลองกับ1) การพัฒนาระบบ
ราชการตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2545 ที่วา “ การปฏิรูประบบราชการเพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการ
พั ฒ นาประเทศ และให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น โดยวิ ธี บริ ห ารกิ จ การ
บานเมืองที่ดี” 2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ที่สรุปไดวา “ การบริหารบนรากฐานของความถูกตอง ดีงามตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา โดยการบริหาร
จัดการใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน ภารกิจของรัฐเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและความ
คุม ค า ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกิน ความจํ า เป น อํ า นวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน รวมทั้งตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ” และ 3)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดกําหนด
แนวทางการบริหารจัดการวา ”การบริหารการศึกษาใหยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบาย และ
ความหลากหลายในการปฏิบัติ โดยกระจายอํานาจไปเขตพื้นที่ สถานศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หลักการสําคัญของการพัฒนา คือ การบริหารการศึกษาตองตอบสนองความตองการ
ของประชาชน พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู อยูในสังคมอยางมีความสุข และเปนกําลัง
สําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ7 จากหลักการ แนวคิดและแนวทางดังกลาวทําให
องคกรการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตางพยายามหาวิธีการตาง ๆ มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
ปฏิรูปองคการ เพื่อใหองคการอยูรอดหรือเจริญกาวหนา ทามกลางบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่มี
การแขงขันสูงโดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ตางมุงเนน
ผลสุ ด ท า ยของการบริ ห ารองค ก ร คื อ ประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ภ าพและความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น องคกรการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา จึงไดผสมผสานศาสตรของการบริหาร
จั ด การทางธุ รกิ จ อุ ต สาหกรรม และบริ ก าร นํ า มาประยุก ต และปรับ ใช กับ การบริ ห ารองค ก ร
การศึกษามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมุงหวังเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารการศึกษาใหไดมาตรฐาน
สูงขึ้น และดีขึ้นสูระดับสากล กลยุทธการบริหารจัดการดังกลาว อาทิเชน การบริหารการศึกษาโดย
แนวประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) มีมาตรฐานการศึกษา (Educational Standard)
การบริหารองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) การบริหารเครือขาย
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สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา, การบริหารจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรใหมของ
การพัฒนาระบบราชการ (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2543 ),32.

5
(Networking) การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) การนําแนว
มาตรฐานองคการระดับนานาชาติ (International Standards Organization : ISO) การนําวิธีการ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) การประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงานแบบสมดุล
(balanced scorecard) การบริหารคุณภาพดวย Six Sigma การบริหารโดยมุงแสวงหาแหลง
ทรัพยากรภายนอก (outsourcing) การบริหารกิจการที่ดี (good governance) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานแบบลีน (Lean Government) และอีกกลยุทธการบริหารจัดการที่
นาสนใจ คือ การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส (Supply Chain and Logistics
Management : SCM) ซึ่งเปนแนวคิดทางการบริหารจัดการที่กําลังเปนที่เผยแพรในวงการธุรกิจ
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทยปจจุบัน
การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส (Supply Chain and Logistics Management :
SCM) หมายถึง การประสานกันของการผลิต สินคาคงคลัง สถานที่และการขนสง ระหวางผูมีสวน
ร ว มในโซ อุ ป ทานเพื่ อ ให ไ ด ส ว นผสมที่ ดี ที่ สุ ด ระหว า งความรวดเร็ ว และประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ตอบสนองความพึงพอใจตอความตองการของลูกคาดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด ปจจุบันมีบทบาทและ
ความสําคัญในกระบวนการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมมาก ผูบริหารองคกรตางเล็งเห็นวา
กระบวนการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส เปนกลยุทธการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคา และมีความจําเปนตอการพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร
ใหสูงขึ้ น การจั ดการดว ยแนวคิดและหลัก การการจัดการซัพ พลายเชนทํ า ให อ งคกรลดต น ทุน
โดยรวมของระบบ สามารถตอบสนองความพึง พอใจของลูก คา อย า งรวดเร็ ว และชว ยเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแขงขันไดสูงยิ่งขึ้น เพราะกระบวนการจัดการซัพพลายเชนเปนการบริหาร
จัดการเพื่อใหเกิดผลผลิต และการกระจายสินคาไดอยางถูกตอง ในปริมาณถูกตอง สถานทีถ่ กู ตอง
และภายในเวลาที่ถูกตอง โดยใชตนทุนรวมทั้งระบบต่ําที่สุด ในขณะที่จะตองมีคุณภาพเปนที่พึง
พอใจของลูกคาสูงสุด8 การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกสตองบริหารจัดการและควบคุม
กระแสการไหลที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดสายโซ อุ ป ทานทั้ ง สามองค ป ระกอบให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพ กลาวคือ 1) การไหลของวัตถุดิบ (flow of material) 2) การไหลของขอมูล (flow of
information) และ 3) การไหลผานของเงิน (flow of fund) ซึ่งการไหลของทั้งสามองคประกอบ
ดังกลาวนําพาใหเกิดพฤติกรรมระบบ (system behavior) ที่เปลี่ยนอยางเปนพลวัตตลอด
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David, Phillip and Edith, Designing and Managing the Supply Chain (New York :
McGraw – Hill Press, 2000),129.

6
กระบวนการจัดการซัพพลายเชน องคกรธุรกิจหลายองคกรไดบูรณาการจัดการซัพพลายเชน
และโลจิ สติ กสใหเ ปนกลยุ ทธห นึ่งในการบริหารองคกรจนเกิดประสิ ทธิ ผล ประสิท ธิภาพ และ
ประสบความสําเร็จ เชน บริษัทวอล-มารท (Wal-Mart Company)) บริษัทเดลล (Dell Company)
บริษัทอเมซอน (Amazon Company) บริษัท ซี.พี เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) บริษัท อายิ
โนะโมะโตะ จํากัด เปนตน9
การบริหารและพัฒนาองคการโดยประยุกตแนวคิดการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส
เปนกลยุทธหนึ่งในการบริหารจัดการเพื่อชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและความอยูรอด
ขององคกร เพราะมุงการพัฒนาใหองคกรใหมีประสิทธิภาพตามบริบทขององคกรอยางแทจริง เปน
นวัตกรรมการบริหารเชิงวิทยาศาสตรหรือเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ ผสานกับการบริหารเชิง
คุณภาพที่มีความชาญฉลาดในการใชสถิติและวิธีการแกปญหาในทุกๆ สวนของการปฏิบัติงาน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังเปนทั้งวิสัยทัศน ปรัชญาและกลยุทธในการ
บริหารองคการที่สอดคลองกับบริบทแหงยุคเทคโนโลยีสารเทศ เนื่องจากเปนแนวคิดการบริหาร
จั ดการเพื่อพั ฒ นาคุ ณภาพที่ มี ก ารผสมผสานเทคนิคตา งๆ ในลัก ษณะสหวิท ยาการ และเป น
แนวคิดการบริหารแบบใหมๆ ที่เนนการทํางานเปนทีมกอใหเกิดการปฏิวัติความคิดในรูปแบบเดิม
ของทั้งผูบริหารและพนักงาน มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการเปนไปในทิศทางที่ดีกวาเดิม
หรือดีที่สุด เปนการพัฒนาองคการรอบดานโดยใหทุกฟนเฟองขององคกรไดมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันองคกรสูจุดมุงหมายแหงความสําเร็จไดอยางมีระบบแบบแผน10
จากความเปนมาและความสําคัญดังขางตน การนํารูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
และโลจิสติกสมาเทียบเคียงและประยุกตใชกับวงการศึกษาก็นาจะเปนไปได เพราะพื้นฐานองคกร
ธุรกิจ องคกรอุตสาหกรรม องคกรบริการ และองคกรการศึกษาตางเปนองคกรระบบเปด (opened
system) เชนเดียวกัน การศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารการศึกษา องคกรการศึกษา
และผูเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาดวยการนํารูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานไปใช หรื อ นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาองค ก รการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ให เ กิ ด
ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และทันการเปลี่ยนแปลงตอไป
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Douglas M. Lambert and James R. Stock, Strategic, Logistics Management, 4th
ed. (New York : McGraw – Hill Press, 2001),2-4.
10
Hua L. Lee, “The Triple – A Supply Chain,” Harvard Business Review, October
(2004) : 102-112.
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ปญหาของการวิจัย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป น องค ก รหลั ก ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการสร า งและพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ใ ห มี คุ ณ ภาพ ศั ก ยภาพ และมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค พ ร อ มจะรั บ ใช
ประเทศชาติและยืนหยัดอยูบนสังคมโลกได โดยผานหนวยปฏิบัติทางสังคมที่สําคัญมากที่สุด คือ
สถานศึกษาความคาดหวังของสังคมที่มีตอบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาเปนผลใหสถานศึกษา
ตองมีกระบวนการบริหารจัดการที่ทําใหผูเรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด
ไดรับการพัฒนาทุกดาน และสามารถบริหารไดสอดคลองสนองความตองการและความพึงพอใจ
ของสั ง คม เป น ที่ ชื่ น ชอบของชุ ม ชน และเป น แบบอย า งได การบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยใช
สถานศึกษาเปนฐานจึงเปนคําตอบหนึ่งในการบริหารการศึกษาเพื่อใหผลลัพธของการบริหาร
การศึกษาสามารถสนองความตองการที่แทจริงของลูกคาหรือผูเรียน แตในทางปฏิบัติการนํา
นโยบายทางการศึกษาสูการดําเนินการตามภารกิจของสถานศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา
แห ง ชาติ ใ นระยะที่ ผ า นมาประสบความสํ า เร็ จ น า พอใจในระดั บ หนึ่ ง เท า นั้ น โดยเฉพาะการ
ดําเนินการเชิงปริมาณ แตยังคงมีปญหาเชิงคุณภาพหลายประการ คือ ประสิทธิภาพการบริหาร
การศึ ก ษายั ง ล า ช า อยู ส ง ผลให ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศเมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
สมรรถนะกับนานาชาติทั้งในดานการศึกษา และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในระดับต่ํา
เมื่ อเปรียบเที ยบความสามารถของผู เ รี ย นกับประเทศอื่น ผลก็ยัง คงอยูใ นระดั บต่ํา กวา หลาย
ประเทศ ขอมูลจากสถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ระบุ
วาความสามารถของผูเรียนไทยอยูอันดับที่ 50 จากทั้งหมด 60 ประเทศ ซึ่งถืออยูในระดับต่ํามาก11
และจากการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รอบแรก พ.ศ. 2544 – 2548) พบวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จํานวนทั้งสิ้น 26,584 โรง ไมไดมาตรฐาน สมศ. จํานวน 17,433 โรง คิดเปนรอยละ 65.58 โดย
สรุปดังนี้ ผูเรียนไมไดมาตรฐานดานการคิด ความรูและทักษะตามหลักสูตร ทักษะในการทํางาน
และมีเจตคติ ที่ดี ตออาชี พ ด านผูบริหารไมไดมาตรฐานดานการบริหารวิชาการ สวนครูไมได
มาตรฐานดานความเพียงพอของครู และความสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ12
11

กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สมรรถนะการศึกษาไทย
ในเวทีสากล พ.ศ.2549 (กรุงเทพฯ : สกศ., 2549),12-14.
12
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.),
การสังเคราะหขอมูลผลการประเมินฯ (รอบแรก พ.ศ. 2544–2548) [Online], accessed 16
November 2007. Available from http://www.onesqu.or.th.
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แมวาผูบริหารสถานศึกษาไดพยายามบริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลและมี
ประสิ ท ธิภ าพ แต ก็ ยั งไม ป ระสบความสํา เร็จ เทา ที่ ค วร เมื่ อ พิ จ ารณาสภาพป ญ หาการบริห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสองมิติ คือ
1. มิติภารกิจ/งานบริหารสถานศึกษาแบบการกระจายอํานาจตามมาตรา 39 พบวา
การบริหารวิชาการ ปญหา คือ บุคลากรยังขาดความรู ความเขาใจและประสบการณ
ในการจัดทํา พัฒนา และบริหารหลักสูตร ครูสวนใหญยังไมเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ขาดแคลนครูในหลายสาขาวิชา ครูสอนไมตรงตามสาขาวิชา และบางสาขาวิชา
หาครูจางสอนยาก ครูยังไมไดรับการพัฒนาศักยภาพใหสูงสุด ครูมีภาระหนาที่อยางอื่นที่ตอง
ปฏิบัตินอกเหนือจากการสอนทําใหประสิทธิภาพการสอนลดลง วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนการ
สอนไมเพียงพอ ขาดแคลนอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย หองสมุดและแหลงเรียนรู
หลากหลายแตยังไมไดมาตรฐานทั้งหมด รวมทั้งหองปฏิบัติการซึ่งยังมีนอยไมเสมอภาคและทั่วถึง
ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นยังดําเนินการไมเต็มที่
ชุมชนใหความรวมมือไมมากนัก ใชเทคโนโลยีมากเกินไป โดยไมมีการกลั่นกรอง ทําใหเด็กขาด
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งในสวนของนักเรียนมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย ทํา
ใหการพัฒนาการเรียนการสอนลาชา และ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทําไดนอย สําหรับ
ความรวมมือและการสนับสนุนจากภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษานั้น ไดรับ
ความรวมมือในการจัดการศึกษาจากหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาตามโครงการตาง ๆ
ของสมควร แตพบวาการบริหารการจัดการศึกษายังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เพราะบริหาร
จัดการในลักษณะของความรวมมือ ใชความคุนเคยสวนตัวมากกวา
การบริหารงบประมาณ ปญหา คือ โรงเรียนยังไมมีความชํานาญในการทําแผนกลยุทธ
และแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) การบริหารพัสดุมีขั้นตอนและมีชองวางที่อาจเกิด
การทุจริตไดงาย ระเบียบการเงินและพัสดุทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณและดอยประสิทธิภาพ
การบริหารบุคคล ปญหา คือ จํานวนบุคลากรและคุณสมบัติของบุคลากรไมเหมาะสม
กับสถานศึกษา ขั้นตอนและวิธีการบริหารบุคคลมีความซับซอนและยุงยาก การตัดสินใจสั่งการไม
เบ็ดเสร็จที่โรงเรียน บุคลากรขอยายทุกปทําใหขาดความตอเนื่องในการทํางาน
การบริหารทั่วไป ปญหา คือ โรงเรียนไมไดทําแผนที่การศึกษา (School Mapping)
และไมมีแผนการรับนักเรียนตองรอนโยบายจากตนสังกัด การจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร
ยังทําไดจํากัด ขาดการวิจัยเพื่อกําหนดนโยบาย และขาดการวางแผนระยะยาวในการพัฒนา
โรงเรียนยังไมไดจัดทําระบบควบคุมภายใน
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2. มิติกระบวนการบริหาร/หนาที่การบริหาร พบวา
การวางแผน ปญหา คือ มีบอยครั้งการปฏิงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
การจัดองคกร ปญหา คือ มีบุคลากรเกินในบางกลุมสาระการเรียนรูและขาดในบาง
กลุมสาระการเรียนรู บุคลากรบางสวนหยอนสมรรถภาพ ไมสามารถจัดใหปฏิบัติการเรียนการสอน
หรือทํางานพิเศษใดๆ ได
การนําองคกร ปญหา คือ โรงเรียนยังไมมีระบบจูงใจใหบุคลากรเต็มใจและตั้งใจ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
การควบคุม ปญหา คือ ขาดระบบการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ระบบการประกันคุณภาพแยกออกจากการบริหารโรงเรียนตามปกติ
และโรงเรียนสวนใหญยังไมมีระบบควบคุมภายใน13
จากรายละเอียดของปญหาดังที่กลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นชัดเจนวา การบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเปนหนวยปฏิบัติที่สําคัญที่สุด ยังประสบปญหาและยังมีอุปสรรคอยู
ผลผลิตการบริหารสถานศึกษายังไมบรรลุเปาประสงคเปนที่นาพึงพอใจ จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ไดรับการพัฒนา ปรับปรุง การพัฒนาการบริหารการศึกษาจะสําเร็จหรือไมนั้น ฐานสําคัญอยูที่
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของสถานศึกษาเปนสําคัญ ซึ่งตองอาศัย
องคประกอบตาง ๆ หลายประการประกอบกันทั้งองคประกอบการบริหารจัดการที่มองเห็นเปน
รูปธรรมชัดเจน และองคประกอบที่มองเห็นไดยากที่มีลักษณะเปนนามธรรม ถาอุปมาคุณภาพ
นักเรียนหรือผลผลิตของสถานศึกษาเหมือนรถยนต รถยนตไมสามารถวิ่งไดหากไรเครื่องยนตที่ดี
ไรน้ํามันที่มีคุณภาพ หรือไรซึ่งลอรถ และสวนประกอบตางๆ ฉันใดก็ฉันนั้น การบริหารการศึกษา
ยอมตองเกิดจากองคประกอบการบริหารดานตางๆ ที่เหมาะสม มีความสมดุล และสัมพันธกัน
อยางเหมาะสม ดวยเหตุผลขางตน ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาองคประกอบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการศึกษาครั้งนี้จะไดขอคนพบและองคความรูซึ่งจะชวยใหไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารสถานศึกษาใหมีมาตรฐานและประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมตอไป

13

ดิเรก วรรณเศียร, “การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานสํา หรั บ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน” (ดุ ษ ฎีนิพ นธส าขาวิ ช าบริห ารการศึก ษา คณะครุศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547),197–199.

10
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี้
1. เพือ่ ทราบองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. เพือ่ นําเสนอรูปแบบการจัดการซัพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจัยดังตอไปนี้
1. องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบดวย
องคประกอบใดบาง
2. รูปแบบการจัดการการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเปนอยางไร
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับขอคําถาม ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานของการวิจัยดังตอไปนี้
1. องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพหุองคประกอบ
2. รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพหุองคประกอบที่มี
ความสัมพันธกัน ซึ่งมีความเหมาะสม เปนไปได เปนประโยชน และถูกตองครอบคลุมสอดคลอง
กับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย
กรอบแนวคิดของการวิจัย
สถานศึ ก ษาเป น องค ก รหนึ่ ง ในระบบสั ง คม มี ลั ก ษณะเป น องค ก รระบบเป ด ที่ มี ก าร
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดําเนินงานตาง ๆ ตามภารกิจหลักของสถานศึกษา
สามารถจัดในรูปแบบเชิงระบบ ซึ่งประกอบดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิต (output) ที่มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ปจจัย
นําเขาในระบบการศึกษา คือ ทรัพยากรทางการศึกษาไดแก บุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ
และนโยบาย ซึ่ง มี การดําเนิ นงานโดยกระบวนการหลัก ตางๆ ได แก
กระบวนการบริห าร
กระบวนการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลผลิตซึ่งหมายถึงคุณภาพตาม
นโยบายและจุดหมายของหลักสูตร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษานั่นเอง14
14

Daniel Katz and Robert L Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd
ed. (New York : John Wiley & Son, 1978 ),20.
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การบริหารการศึกษาดวยกระบวนการจัดการซัพพลายเชน เปนแนวคิดการผสมผสาน
ศาสตรแ ละศิ ลป ข องการบริ ห ารจั ด การเชิ ง กลยุท ธ
ที่มุ ง ความสํา เร็จ ครบทั้ ง ประสิท ธิผ ล
(effectiveness) ประสิทธิภาพ (efficiency) และเทาทันการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรในยุคการเปลี่ยนแปลงเชนปจจุบัน สรุปไดวา การบริหารองคกร
สมัยใหมจาํ เปนตองบริหารจัดการองคกรใหมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น หมายถึง ยกระดับ
ผลิตภาพ (productivity) ใหมีทั้งคุณคาและมูลคาเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ตองเปนผลิตภาพที่ยั่งยืน ซึ่งเปน
ผลมาจากการยกระดับการบริหารจัดการอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยการเพิ่มคุณภาพการผลิต
เปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะผลิต ภัณ ฑ ให ต อบสนองความต อ งการของลูก คา ได อย า งประสิ ท ธิภ าพ
แนวคิดการบริหารจัดการหนึ่งที่สามารถนํามาซึ่งขอสรุปการเพิ่มคุณคาและมูลคาผลผลิตดังกลาว
คือ การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) นับเปนแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ
รูปแบบหนึ่งที่มีฐานคิดมาจากการบริหารเชิงระบบโดยรวม (holistic view) โดยพิจารณา
ความสัมพันธ การติดตอประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ ภายในองคกรเดียวกันและ
ระหวางองคกร ทั้งนี้ตองอาศัยการพิจารณาอยางรอบคอบ เปรียบเทียบทั้งขอดีขอดอยของทุก
กิจกรรมที่ดําเนินการ ถึงแมวาการจัดการซัพพลายเชนกําลังเปนที่แพรหลายมากในองคกรธุรกิจ
และอุตสาหกรรม แตอยางไรก็ตามแนวคิดการจัดการโซอุปทานสามารถนํามาเทียบเคียงใชกับการ
บริ ห ารจั ด การองค ก รการศึ ก ษาได เ ช น กั น เพราะองค ก รทั้ ง สองวงการเป น องค ก รระบบเป ด
เชนเดียวกัน อีกทั้งศาสตรของการบริหารจัดการมีความเปนสากล สามารถประยุกตใชไดกับ
องคการทุกประเภท15
การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะหองคประกอบ และนําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวคิดการจัดการซัพพลายเชน
เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ วิทยา สุหฤทดํารง เสนอหลัก 2C ในการบริหาร
กิจกรรมการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จ คือ การสื่อสาร (communication) และ การ
ดําเนินงานที่ประสานงาน (co-ordination) โดยใชเปนหลักเชื่อมโยงองคประกอบของการบริหาร
กระบวนการดําเนินงานภายในและระหวางองคกร ดังนี้คือ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ 2) การพัฒนา
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สาธิต พะเนียงทอง, Supply Chain Strategy : การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
(กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548),20.
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ผูจัดสงวัตถุดิบ 3) การบริหารการกระจายสินคา และ 4) การบริหารลูกคา16 สาธิต พะเนียงทอง
กลาววาความสําเร็จตามเปาหมายขององคการดวยการเพิ่มคุณคาและมูลคาขององคกรดวยการ
จัดการโซอุปทาน จําเปนตองจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ โดยจําเปนตองกําหนดกลยุทธโซอุปทาน
ประกอบดวย 1) กลยุทธการจัดหา (sourcing strategy) ขับเคลื่อนดวย lสามองคประกอบ คือ
(1.1) การตัดสินใจสรางหรือซื้อ (1.2) การจัดการกําลังการผลิต และ (1.3) การจัดการการผลิต 2)
กลยุทธการไหลของอุปสงค (demand flow strategy) ประกอบดวย (2.1) การออกแบบชองทาง
(2.2) การวางแผนอุปสงค และ (2.3) การจัดองคประกอบของโซอุปทาน 3) กลยุทธการใหบริการ
ลูกคา (customer service strategy) ประกอบดวย (3.1) การแบงประเภทของการใหบริการ (3.2)
การวิเคราะหตนทุนบริการ และ (3.3) การจัดการรายได และ 4) กลยุทธการบูรณาการโซอุปทาน
(supply chain integration strategy) ประกอบดวย 4 รูปแบบ คือ (4.1) การบูรณการระบบขอมูล
(4.2) การบูรณาการระบบการตัดสินใจ (4.3) การบูรณาการทางดานการเงิน และ (4.4) การบูรณา
การระบบการปฏิบัติการ17 คํานาย อภิปรัชญาสกุล กลาววาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
จัดการซัพพลายเชนเพื่อตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของลูกคาครบ 5R’s คือ
ผลิตภัณฑและบริการในดานปริมาณที่ถูกตอง (right quantity products) คุณภาพที่ถูกตอง (right
quality product) เวลาที่ถูกตอง (right time) สถานที่ถูกตอง (right place) และราคาที่ถูกตอง
(right price) เปนผลมาจากการดําเนินกิจกรรมที่สามารถลดตนทุนรวมในการใชทรัพยากรองคกร
4M’s อยางดีที่สุด คือ ใชแรงงานเต็มประสิทธิภาพ (manpower) เลือกใชอุปกรณ เทคโนโลยีในทุก
ระบบยอยอยางมีประสิทธิผล (machine) รูจักบริหารสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่ดีที่สุดและการ
ไหลวัสดุอยางตอเนื่อง (materials) และการจัดการดานการเงินใหคุมคากับการลงทุนและ
กอใหเกิดการใชสินทรัพยที่คุมคา (money) โดยผานการดําเนินกิจกรรมซัพพลายเชนตลอดสายซึ่ง
มีการบริหาร 3 ระดับ คือ 1) ระดับกลยุทธ เนนการวางแผนเชิงนโยบาย เพื่อเปาหมายในการ
ใหบริการลูกคา มองหาผลิตภัณฑที่ลูกคาตองการ (customer demand) 2) ระดับยุทธวิธี เนนการ
วางแผนเชิงโครงสรางเพื่อออกแบบชองทางจัดจําหนาย โดยมองวาจะจําหนายที่ไหน เมื่อไร และ
วิธีใด กําหนดนโยบายสินคาคงคลัง ซึ่งมองที่ปริมาณและเวลาในการสั่งซื้อสินคาและการออกแบบ

16

วิทยา สุหฤทดํารง, ลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน : อธิบายไดงายนิดเดียว
(กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546),16–47.
17
สาธิต พะเนียงทอง, Supply Chain Strategy : การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
(กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548),17,56–60.
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เครือขาย โดยกําหนดจํานวนศูนยกระจายสินคาและสถานที่กอสราง 3) ระดับปฏิบัติการ แบงเปน
2 สวน คือ (3.1) การจัดการวัสดุ (material management) สนับสนุนการผลิตเปนหลัก มีหนาที่
คือ การจัดซื้อ จัดหา และผลิต กิจกรรมที่ตองพิจารณา คือ สารสนเทศ ความตองการของลูกคา
ตนทุนและบริหาร รอบเวลาในการทํางานแตละกิจกรรม มูลคาเพิ่มในกิจกรรมทางเลือกที่ดีที่สุด
วิธีการผลิต การวางแผน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผลผลิต (3.2) การจัดการกระจายสินคา
(distribution management) จะสนับสนุนการขายและการตลาดเปนหลัก หนาที่ คือ การจัดการ
คลังสินคา และการขนสง โดยคลังสินคาจะตองมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน อุปกรณตางๆ ระบบ
จั ด การคลั ง สิ น ค า และโครงสร า งการบริ ห ารจั ด การ ส ว นงานขนส ง จะเกี่ ย วข อ งกั บ การเลื อ ก
พนักงานที่มีทักษะ รูปแบบการขนสง วิธีการขนสง และมูลคาจากการทํางาน18 โกศล ดีศีลธรรม
กลาววา ประสิทธิผลของการจัดการหวงโซอุปทานจะเกิดจากการไหลของสารสนเทศและวัสดุ/
ผลิตภัณฑ ซึ่งมีการประสานงานระหวางคูคาตลอดทั้งหวงโซเพื่อเกิดการผลิตและสงมอบสินคาใน
ปริมาณ สถานที่ ตามเวลาที่ถูกตอง ตนทุนที่เหมาะสม และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
ประกอบดวย 1) การไหลของผลิตภัณฑ (product flow) คือ การเคลื่อนยายสินคาจากผูสงมอบ
(tier) ไปยังลูกคา หรือการไหลทางกายภาพ (physical flow) โดยรวมถึงกระบวนการสงคืน
(customer return) ในรูปของการสงคืนสินคา การรีไซเคิล และการกําจัด 2) การไหลของ
สารสนเทศ (information flow) ประกอบดวย การพยากรณอุปสงค การสงคําสั่งซื้อ และรายงาน
สถานการสงมอบ และ 3) การไหลทางการเงิน (financial flow) เกี่ยวกับการกําหนดการจายเงิน
สุวิชัย ศุ ภ รานนท สรุ ปโครงสรา งการจัด การโซอุป ทาน
การให สิน เชื่ อ และการลงทุ น 19
ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1) กระบวนธุรกิจของการจัดการโซอุปทาน ประกอบดวย (1.1)
การบริหารลูกคาสัมพันธ (customer relationship management : CRM) (1.2) การบริหารการ
บริการลูกคา (customer service management) (1.3) การบริหารความตองการ (demand
management) (1.4) การรับคําสั่งและการตอบสนองจากลูกคา (customer order fulfillment)
(1.5) การบริหารการผลิต (manufacturing flow management) (1.6) การจัดหา (procurement)
(1.7) การพัฒนาผลิตภัณฑ และการพาณิชย (product development and commercialization)

18

คํานาย อภิปรัชญาสกุล, โลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน : กลยุทธทําให
รวยชวยใหประหยัด (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพนัฎพร, 2546),23-28.
19
โกศล ดีศีลธรรม, การบริหารแบบโลจิสติกส : ปจจัยกลยุทธการแขงขันในยุค
น้ํามันแพง (กรุงเทพ ฯ : ผูจัดการ, 2548),10–12.
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และ (1.8) การสงคืน (return) 2) การบริหารจัดการหวงโซอุปทาน ประกอบดวย 2 กลุมตามความ
แตกตางของพื้นฐานองคกร คือ (2.1) กลุมกายภาพและวิชาการ (physical and technical
group) องคประกอบยอยที่มองเห็นได(visible) จับตองได (tangible) วัดได (measurable) และ
งายตอการเปลี่ยนแปลง (easy to change) ไดแก การวางแผนและวิธีการควบคุม การไหลของ
งาน/โครงสรางกิจกรรม โครงสรางองคกร การสื่อสาร และโครงสรางที่อํานวยการไหลเวียนของ
สารสนเทศ และโครงสรางที่อํานวยการไหลเวียนผลิตภัณฑ (2.2) กลุมพฤติกรรมและการจัดการ
(behavior and management group) องคประกอบยอยที่มองไมเห็น จับตองไมได ประเมินและ
เปลี่ยนแปลงยาก ซึ่งเปนตัวกําหนดพฤติกรรมองคกร และมีอิทธิพลตอวิธีการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ
กลุ ม กายภาพและวิ ช าการ ซึ่ง ทํ า หนา ที่ ผลัก ดัน เสริม แรง และสนั บ สนุน พฤติ ก รรมองค กรต อ
วัตถุประสงคและการปฏิบัติงานของหวงโซอุปทาน ไดแก วิธีการบริหาร โครงสรางอํานาจ และ
สภาวะผูนํา โครงสรางความเสี่ยงและการตอบแทน และวัฒนธรรมและทัศนคติ20 ฐาปนา บุญหลา
ระบุเจ็ดกระบวนการหลักที่นําไปสูการปฏิบัติการซัพพลายเชน คือ 1) การพยากรณและวางแผน
ความตองการ 2) กลยุทธการคนหาผูขายและการจัดหา 3) การสนองคําสั่งซื้อและการบริการ
ลูกคา 4) เครือขายการกระจายสินคาและการปฏิบัติการคลังสินคา 5) การขนสงและการจัดสง 6)
โลจิสติกสการผลิต และ 7) การจัดการอุปสงคและอุปทานเชิงบูรณาการ21 ฮูโก (Hugos) กลาววา
การจัดการซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพและตองสรางสวนผสมที่ถูกตองระหวาง “ประสิทธิผล”
“ประสิทธิภาพ” และ “ความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา” ซึ่งตองบริหาร
จัดการ 5 ปจจัยผลักดัน คือ 1) การผลิต (production) – ตลาดตองการผลิตภัณฑอะไร ปริมาณ
เทาไร และเมื่อไร ทั้งนี้กิจกรรมเหลานี้หมายรวมถึงการจัดทําตารางกําหนดเวลาการผลิตแลว ซึ่ง
ตองคํานึงถึงความสามารถในการผลิต ความสมดุลของงาน การควบคุมคุณภาพ และการซอม
บํารุงเครื่องจักรอุปกรณ 2) สินคาคงคลัง (inventory) – ผลิตเทาไรจัดเก็บเทาไร 3) สถานที่
(location) ที่เหมาะที่สุดที่จะเปนที่ตั้งสถานที่ผลิตและจัดเก็บสินคาคงคลัง 4) การขนสง
(transportation) จะเคลื่อนยายผลิตภัณฑอยางไรและเมื่อใด และ 5) ขอมูล (information) เก็บ

20

สุวิชัย ศุภรานนท, ยุทธศาสตรการแขงขันเพื่อสรางความไดเปรียบที่ชนะคูแขง
ตลอดกาล (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549),220–234.
21
ฐาปนา บุญหลา, คูมือสัมมนาโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน (กรุงเทพ ฯ :
บริษัทมิสเตอรกอปป (ประเทศไทย) จํากัด, 2551),12–14.
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ขอมูลไวเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจ22 สมาคมซัพพลายเชน (Supply Chain Council : SCC)
ไดพัฒนาแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานซัพพลายเชนขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อสนองตอบความ
พึงพอใจของลูกคา ดวยการสรางมาตรฐานและกรอบการบริหารการปฏิบัติงานในองคกร ซึ่ง
ครอบคลุมกระบวนการบริหารพื้นฐานในองคกร ดังนี้ (1) การวางแผน (plan) โดยครอบคลุม
กิจกรรมสาม กิจกรรม ไดแก การพยากรณปริมาณความตองการ (อุปสงค) การตั้งราคาสินคา และ
การจัดการสินคาคงคลัง (2) การจัดหา (source) ครอบคลุมกิจกรรมที่จําเปนตอการจัดหาวัตถุดิบ
เพื่อสรางผลิตภัณฑหรือการบริการ คือ การจัดหาวัตถุดิบและการบริการ และสินเชื่อและการ
จัดเก็บเงิน (3) การผลิต (make) ครอบคลุมกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ การจัดการผลิต และ
การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก (4) การจัดสง (deliver) ครอบคลุมกิจกรรม การจัดการคําสั่ง
ซื้อ และการจัดตารางการจัดสงผลิตภัณฑ และ (5) การสงคืน (return) อันเนื่องมาจากความไมได
คุณภาพของสินคา/บริการ23 ไวรฮอฟ และคณะ (Vrijhoef et al.) กลาวถึงหลักการของการจัดการ
ซัพพลายเชนประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 1) การประเมิน (assess) 2) การทบทวน
ออกแบบ (redesign) 3) การควบคุม (control) และ 4) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (improve)24
พอรทเตอร (Porter) อธิบายวา การจัดการซัพลายเชนเปนกระบวนการในการจัดความลงตัว
(optimizing) ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญๆ ปฎิบัติกันเพื่อนําเสนอสิ่งที่มีคุณคาและมูลคาแก
ลูกคา โดยการบริหารกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ซึ่งเกี่ยวของกับการผลิต
หรื อ สร า งสรรค สิ น ค า หรื อ บริ ก าร การตลาดและการขนส ง สิ น ค า หรื อ บริ ก ารไปยั ง ผู บ ริ โ ภค
ประกอบดวย (1.1) Inbound Logistics : กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการไดรับการขนสง การจัดเก็บ
และการแจกจายวัตถุดิบ (1.2) Operations : กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนหรือแปรรูปวัตถุดิบ
ใหออกมาเปนสินคา เปนขั้นตอนการผลิต (1.3) Outbound Logistics : กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
จัดเก็บ รวบรวม จัดจําหนายสินคาและบริการไปยังลูกคา (1.4) Marketing and Sales : กิจกรรม

22

Michael Hugos, Essentials of Supply Chain Management, 2nd ed. (New Jersey
: John Willey & Sons Inc., 2006 ),5–17.
23
Supply Chain Council, Supply-Chain Operation Reference-model SCOR
Version 5.0 (Pittsburgh, USA : Supply Chain Council Inc., 2003),252-260.
24
R. Vrijhoef, L. Koskela and G. Howell, Understanding Construction Supply
Chain : an Alternative Interpretation [Online], accessed 30 July 2002. Available from
http://cic.vtt.fil/lean/Singapore/Vrijhoef.pdf.
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ที่เกี่ยวกับการชักจูงใหลูกคาซื้อสินคาและบริการ และ (1.5) Customer Services : กิจกรรมที่
ครอบคลุมถึงการใหบริการเพอเพิ่มคุณคาใหกับสินคา รวมถึงการบริการหลังการขาย 2) กิจกรรม
สนับสนุน 4 กิจกรรม เปนกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหลักประกอบดวย (2.1)
Procurement : กิจกรรมในการจัดซื้อ – จัดหา input เพื่อมาใชในกิจกรรมหลัก (2.2) Technology
Development : กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชวยในการเพิ่มคุณคาใหสินคาและ
บริการหรือ กระบวนการผลิต (2.3) Human Resource Management : กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแตวิเคราะหความตองการ สรรหาและคัดเลือก ประเมินผล พัฒนา
ฝกอบ ระบบเงินเดือนคาจาง และแรงงานสัมพันธ และ (2.4) Firm Infrastructure : โครงสราง
พื้นฐานขององคกร ไดแก ระบบบัญชี ระบบการเงิน และการจัดการองคกร25 แลมเบิรท สตอค
และเอ็ลแรม (Lambert, Stock and Ellram) สรุปวาการจัดการซัพพลายเชนจะประสบความสําเร็จ
ตองเปลี่ยนแปลงการทํางานเปนการบูรณากิจกรรมตางๆ ในหวงโซเขาดวยกัน ทั้งกิจกรรมตนทาง
และปลายทาง โดยดําเนินงานบริหารจัดการซัพพลายเชนเชิงบูรณาการ 7 กระบวนการ คือ 1) การ
บริหารความสัมพันธกับลูกคา (customer relationship management) 2) การบริหารการ
ใหบริการลูกคา (customer service management) 3) การบริหารอุปสงค (demand
management) 4) การบริหารคําสั่งซื้อ (order fulfillment) 5) การบริหารการไหลของการผลิต
(manufacturing flow management) 6) การบริหารการจัดหา (procurement) และ 7) การ
พัฒนาผลิตภัณฑและการพาณิชย (product development and commercialization)26 ยูวา
(Yuva) สรุปกิจกรรมการบริหารโซอุปทานดังนี้ 1) การพยากรณความตองการ (demand
forecasting) 2) การจัดซื้อ (purchasing) 3) การวางแผนความตองการพัสดุ (requirement
planning) 4) การวางแผนการผลิต (production planning) 5) การจัดการวัสดุโรงงาน
(manufacturing inventory) 6) การคลังสินคา (warehousing) 7) การเคลื่อนยายพัสดุ (materials
handling) 8) การบรรจุภัณฑ (packaging) 9) การจัดการสินคาสําเร็จรูป (finished goods
inventory) 10) การวางแผนการกระจายสินคา (distribution planning) 11) กระบวนการสั่งซื้อ
(order processing) 12) การขนสง (transportation) 13) การบริการลูกคา (customer service)

25

Michael E. Porter, Competitive Strategy (New York : The Free Press,1985), 22–

32.
26

Douglas M. Lambert , James R.Stock and Lisa M. Ellram , Supply Chain and
Logistics Management (USA : McGraw – Hill,1998),317–322.
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14) การวางแผนกลยุทธ (strategic planning) 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information service)
16) การตลาด / การขาย (marketing sales) และ 17) การเงิน (finance)27
สําหรับการบริหารการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังตอไปนี้
การบริหารการศึกษาในมิติของกระบวนการบริหารของกูลิค และเออรวิค (Gulick and Urwick)
คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคกร (Organizing) 3) การจัดคนเขางาน (Staffing) 4)
การอํานวยการ (Directing) 5) การประสานงาน (Co-ordinating) 6) การรายงาน(Reporting)
และ 7) งบประมาณ (Budgeting) หรือเรียกโดยยอวา “POSDCoRB” ซึ่งเปนที่รูจักกันเปนอยางดี
ในศาสตรการบริหารการศึกษา28 แคส และโรเซนไวท (Kast and Rosenzweig) ระบุภารกิจการ
บริหาร (The Managerial Task) ประกอบดวย 1) การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting) 2) การ
วางแผน (Planning) 3) การจัดทรัพยากร (Assembling Resources) 4) การจัดองคการ
(Organizing) 5) การปฏิบัติงาน (Implementing) และ 6) การควบคุม (Controlling)29 ในลักษณะ
เดียวกัน คูนซ และไวหริช (Koonts and Weihrich) ไดเสนอวา กระบวนการบริหาร ประกอบดวย
1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคกร (Organizing) 3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) 4)
การอํานวยการ (Directing) และ 5) การควบคุม (Controlling)30 ฮอดเก็ทส (Hodgetts) กลาววา
กระบวนการบริหารประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing)
และ 3) การควบคุม (Controlling)31 ในขณะที่ ฮอลท (Holt) ไดอธิบายกระบวนการบริหาร

27

John Yuva, “Collaborative Logistics : Building a United Network,” Inside Supply
Management 13 (May 2002) : 51.
28
Luther Gulick and L.Urwick, Papers on the Science of Administration (New
Jersey : Clifton, 1973),13.
29
Fremont E. Kast and Jame E. Rosenzweig, Organization and Management : A
systems and Contingency Approach, 4th ed. (New York : McGraw – Hill Book Company,
1988),399-405.
30
H. Koontz and H. Weihrich, Essentials of Management, 5th ed. (New York :
McGraw – Hill,1990),22-24.
31
Richard M. Hodgetts, Management : Theory, Process and Practice, 5th ed.
(San Diego : Harcourt Brace Javanovice Publishers,1990),72.
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ประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การนํา (Leading)
และ 4) การควบคุม (Controlling)32 รอบบินสและเมอรคี (Robbins and Mukerji)กระบวนการ
บริหาร ประกอบดวย 4 กระบวนการ คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ
(Organizing) 3) การนํา (Leading) และ 4) การควบคุม (Controlling)33 ครีทเนอร (Kreitner)
จําแนกกระบวนการบริหารเปน 8 กระบวน คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การตัดสินใจสั่งการ
(Decision Making) 3) การจัดองคการ (Organizing) 4) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) 5) การ
สื่อสาร (Communicating) 6) การจูงใจ (Motivating) 7) การนํา (Leading) และ 8) การควบคุม
(Controlling)34 และนักวิชาการบริหารยุคใหมคือ ดับบริน (Dubrin) ไดประมวลและระบุวา
กระบวนการบริหาร คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการและการจัดบุคลากร
(Organizing and Staffing) 3) การนํา (Leading) และ 4) การควบคุม (Controlling)35 ในสวนของ
การบริหารการศึกษาในมิติภารกิจหรืองานบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 วาดวยการกระจาย
อํานาจการบริหารภารกิจสถานศึกษาที่บริหารตามแนวคิดและหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน ไดแก 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4)
การบริหารทั่วไป ผูวิจัยไดประมวลสรุปแนวคิดการจัดการซัพพลายเชน ผนวกกับแนวคิดและ
หลักการการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา แลวนํามาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual
framework) เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แสดงรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1 ดังนี้

32

David H. Holt, Management : Principles and Practices, 2nd ed. (New Jersey :
Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990),72.
33
Stephen P.Robbin and Debu Mukerji, Managing Organization : New
Challenges and Perspectives, 2nd ed. (New York : Prentice Hall, 1994),7-8.
34
Robert Kreitner, Management, 7th ed. (Houghton : Miffin Company,1998),14-15.
35
Andrew J. Dubrin, Essentials of Management, 5th ed. (New York : South –
Western College Publishing, 2000),12-13.
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ขอตกลงเบื้องตน
เพื่อความเขาใจตรงกันทั้งในความหมายและชื่อภาษาไทย กําหนดขอตกลงเบื้องตน ดังนี้
1. นักวิชาการ ผูรู ผูเชี่ยวชาญหรือกูรู ไดนิยามคําวา Supply Chain Management ไว
หลากหลายความหมาย คล า ยกั น บ า งต า งกั น บ า งตามมิ ติ ก ารมองจากองค ค วามรู แ ละ
ประสบการณในแตละภาคธุรกิจ คือ สามารถมองมุมของอุตสาหกรรมตนน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้าํ
หรืออุตสาหกรรมปลายน้ํา ตางก็มีมุมมอง จุดเนนในประเด็นสาระที่แตกตางกัน แตโดยสวนรวมมี
นัยสําคัญแฝงที่คลายกัน คือ เปนการจัดการดานการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ การบูรณาการองครวม
การเชื่อมโยงเปนเครือขาย การเนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดวยอิเลคทรอนิคส
การทํางานรวมกัน ความไววางใจกัน การทํางานเปนกระบวนการ การจัดการที่มุงการบริการดวย
ความเร็วและถูกตองดานการไหลของสินคา ดานการเงิน และดานสารสนเทศ เพื่อสรางความ
ประทับใจใหกับลูกคา และทําใหไดเปรียบเชิงการแขงขันแบบยั่งยืนอยางแทจริง
2. ชื่อเรียกในภาษาไทยที่พบคือ การจัดการโซอุปทาน การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
การจัดการซัพพลายเชน การจัดการเครือขายปจจัยการผลิต การจัดการโลจิสติกส การจัดการการ
ผลิตและการดําเนินการ การบริหารอุปสงค/อุปทาน การจัดสง เปนตน
ฉะนั้นสําหรับการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยประมวลความหมายโดยรวมในการมองทุกมิติ คือ
มองในมุมตนน้ํา มุมกลางน้ํา และมุมปลายน้ํา = การจัดการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ดังนั้นใน
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ขอกํ า หนดคํ า ภาษาไทยว า การจั ด การซั พ พลายเชน (Supply
Chain
Management : SCM)
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหมีความเขาในตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย ดังนี้
รูปแบบ หมายถึง โครงสรางของความเกี่ยวของระหวางชุดขององคประกอบสําคัญที่มี
ความสั ม พั น ธใ นเชิ ง เหตุ ผล ซึ่ง ช ว ยใหเ ข า ใจข อเท็จ จริง หรื อ ปรากฎการณ ใ นเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
โดยเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป
การจัดการซัพพลายเชน หมายถึง การบริหารจัดการการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ดวย
การบูรณาการวิธีการจัดการหรือกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ตลอดทั้งสายการผลิตตั้งแตตนน้ํา
กลางน้ํา และปลายน้ําอยางลงตัว โดยประสานสามแนวคิดคือ แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดตนทุนรวม
แนวคิดระหวางไดกับเสีย กับสามหลักการคือ หลักประสิทธิภาพ หลักการไดประโยชนรวมกัน และ
หลักความพึงพอใจ
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การบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การประยุกตศาสตรการบริหารเพื่อจัดการ
กระบวนการดําเนินภารกิจสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 ที่กําหนดภารกิจสถานศึกษาไวสี่
ภารกิจหลัก ดังนีคือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถในการ
บริหารจจัดการสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ โดยประยุกตชุดแนวคิดหรือปรัชญาการจัดการ
เชิงบูรณาการกระบวนการดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแตการนําปจจัยในระบบการบริหารการศึกษาผานกระบวนการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาสูผลผลิตของการบริหารการศึกษา โดยมีการสงผานขอมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวของในกระบวนการตลอดสายโซที่เชื่อมโยงตอกันและกัน เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความพึงพอใจของลูกคา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สถานศึกษาประเภทสามัญ (มัธยมศึกษาปที่ 1-6)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอก (รอบสอง พ.ศ.2549-2550) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ที่ไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ระดับดีมาก

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่ อให เ กิดความรู ความเขา ใจอยางกวา งขวางเกี่ยวกับองคความรูที่ เ กี่ย วขอ งกับ การ
ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “รูป แบบการจั ด การซั พ พลายเชนในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน” ผู วิ จั ย ได ศึ ก ษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ สรุปประเด็น
และสาระสําคัญเพื่อนําสูกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย (1) การจัดการซัพพลายเชน
(2) การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา และ (3) การประยุกตแนวคิดการจัดการซัพพลายเชน
กับการบริหารสถานศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี้

การจัดการซัพพลายเชน
การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) เปนศาสตรสาขาหนึ่งที่กําลัง
เปนที่สนใจของหลายฝายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากความเขาใจและประยุกตใชหลักการ
ของการจัดการซัพพลายเชนจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันขององคกรในยุคโลกาภิวัตน สําหรับองคกรที่หวังผลกําไรจะทําให
ความสามารถในการทํากําไรสูงสุด เพราะการจัดการซัพพลายเชนจะทําใหการเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐศาสตร (Economic Value Added : EVA) มีคาสูงสุด (EVA = กําไรหลังหักภาษี =
คาใชจายการลงทุน (investment cost) กลาวคือ การเพิ่ม EVA ทําไดโดย 1) ลดคาใชจาย/ตนทุน
ในทุกระบบขององคกร 2) ลดสินทรัพย ทั้งสิ้นทรัพยที่จับตองไดและจับตองไมได และ 3) การเพิ่ม
รายได/เพิ่มระดับความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ในลักษณะคลายกันสําหรับองคกรที่ไมแสวงกําไร
ก็จะไดประโยชนอยางยิ่งในแงของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการดําเนินงานขององคกร
เพื่อเพิ่มคุณภาพสูงสุดใหกับผลผลิตขององคกร กลาวโดยสรุปคือ การจัดการซัพลายเชนจะนํามา
ซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดขององคกร

ความเปนมาของการจัดการซัพพลายเชน
หลั ก การในทางปฏิ บั ติข องการจัด การซั พ พลายเชนนํ า ทางด ว ยแนวคิ ด พื้น ฐานที่ มิไ ด
เปลี่ยนแปลงมาหลายศตวรรษ จากการตรัสวรรคทองของนโปเลียนเมื่อหลายรอยปที่ไดกลาววา
“กองทัพเดินดวยทอง (An army marches on its stomach)” แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาทรงเปน
นักกลยุทธชั้นเอก และผูนําทัพชั้นเยี่ยมที่มีความรูและความเขาใจอยางแทจริงกับความสําคัญและ
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และความสัมพันธของปจจัยการบริหารที่ปจจุบันเรียกวา “ซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพ (efficient
supply chain)” กลาวคือ ถาทหารไมไดกินอาหาร กองทัพก็ไมสามารถเคลื่อนที่ได ทํานองเดียวกัน
กับคํากลาวที่วา “มือสมัครเลนมักพูดถึงกลยุทธ แตมืออาชีพมักพูดถึงโลจิสติกส (Amateurs talk
strategy and, Professionals talk logistics.)” หมายความวาใครๆ ก็สามารถอภิปรายถึงกลยุทธ
ชั้นสูงตาง ๆ และกลอุบายในการรบได แตสิ่งเหลานั้นจะเปนไมไดเลยหากมิไดมีการกําหนดตั้งแต
แรกเริ่มวา จะตองทําอยางไร จึงจะสามารถจัดเตรียมยุทธปจจัยตางๆ คือ เชื้อเพลิง อะไหลสํารอง
เสบียง ที่หลบภัย และกระสุนใหไดตามความตองการของกองทัพแบบวันตอวัน ทั้งนี้ ดูเหมือนวา
กิจกรรมตางๆ ของหนวยพลาธิการและทหารชั้นประทวนที่ทําหนาที่สงเสบียงจะเปนปจจัยกําหนด
ความสําเร็จของกองทัพนั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้ก็มีลักษณะคลายคลึงกันในการบริหารองคกรในปจจุบัน1
รูปธรรมของการจัดการซัพพลายเชนเริ่มตนและเจริญเติบโตขึ้นจากอุตสาหกรรมการผลิต
โดยเริ่มขึ้นมาจากระบบการจัดสงแบบทันเวลาพอดี (Just in Time Delivery System : JIT) ซึ่งเปน
สวนหนึ่งในกระบวนการจัดการผลิตของบริษัทโตโยตา2 ในระบบนี้มีจุดประสงคเพื่อควบคุมการ
จัดสงวัสดุเขาสูโรงงานรถยนตของโตโยตาในปริมาณที่ถูกตองและตรงเวลา เปาหมายหลักเพื่อลด
ปริมาณสินคาที่มากเกินไป และเพื่อควบคุมผลกระทบของผูผลิตชิ้นสวนจากการที่มีการผลิตมาก
เกินไปในสายการผลิต ระบบนี้ไดปรากฏชัดเจนในอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศญี่ปุน ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของระบบการบริหารการผลิต ความกาวหนาหลักการการจัดการซัพพลายเชนไดถูก
แสดงผลเชิ ง หลั ก การในทางทฤษฎี ข องการจั ด การอุ ต สาหกรรม และมี ก ารค น คว า ทางด า น
วิทยาศาสตรที่ ชัดเจน รวมถึงการอภิปราย และตีพิมพในหัวขอการจัดการซัพพลายเชนอยา ง
กวางขวาง 3 ทั้งนี้เพราะวิธีการจัดการซัพพลายเชนนั้นแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องกันทาง
ตรรกวิทยาและความกาวหนาในระบบการจัดการอื่นที่มีการใชงานกอนหนานี้ ถึงแมวาโดยรวม
การจัดการซัพพลายเชนมีแนวคิดหลักเรื่องการบริหารวัสดุ แตความจริงการจัดการซัพพลายเชนมี
ความสําคัญมากกวาการจัดการสงวัสดุ กลาวคือ ปรัชญาแหงความจริงของการจัดการซัพพลาย
เชนไดรวบรวมลักษณะเดนตาง ๆ ของการบริหารคุณภาพ (Total Quality Management : TQM)

1

Michael Hugos, Essentials of Supply Chain Management, 2nd ed. (New Jersey :
John Wiley & Sons, Inc., 2006),2.
2
S. Shingo, Non Stock Production (Cambridge : Productivity Press,1988 ),133.
3
C. Bechtel and J. Yayaram, “Supply Chain Management : a Strategic
Perspective” Journal of Logistics Management 1(January 1997 ) : 15–34.
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การปรับรื้อระบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Reengineering) และระบบจัดสง
แบบทันเวลา (Just in Time Delivery System : JIT) ไวดวย4
วิวัฒนาการของการจัดการโซอุปทานในระยะ 4 ทศวรรษที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลง
อยางมากและเห็นไดชัดเจน สรุปดังแผนภาพที่ 3 คือ

แผนภาพที่ 1 วิวัฒนาการโลจิสติกสสูการจัดการซัพพลายเชนและการจัดการคุณคา
ที่มา : John J. Coyle, Edware J. Bardi, Robert A. Transportation (USA : South-Western
College Publishing, 2000), 34.
4

J. Van Der Veen and H. Robben , “ Supply Chain Management and Overviex,
Nijenrode Management” Review 6 (1997) : 62 – 75.
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ชวงคริสตศักราช 1970 การจัดการโซอุปทานเปนเพียงระบบโลจิสติกส และการกระจาย
สิ น ค า ซึ่ ง มุ ง เน น ที่ ก ารจั ด การสิ น ค า คงคลั ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ สํ า เร็ จ รู ป ทางกายภาพ การจั ด การ
คลังสินคาและการจัดการขนสงที่มองในมุมที่แคบเฉพาะภายในบริษัทเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ผูบริหารมักใหความสําคัญไปที่การสรางความมั่นใจวา ขนาดของคลังสินคา จํานวนรถยนตที่ใชใน
การขนสง และทรัพยากรอื่นๆ จะมีเพียงพอที่จะรองรับอุปสงคที่พยากรณไวลวงหนา รวมทั้งความ
พยายามอื่นๆ เชน การลดระยะเวลาการผลิตของโรงงานและการสงมอบวัตถุดิบ รวมถึงปริมาณ
สินคาคงคลังที่เพียงพอในการใหบริหารแกลูกคา
ชวงคริสตศักราช 1980 ไดมีการนําเอาการปรับรื้อระบบ (Re-engineering) เขามาชวย
ในการลดตนทุนของโซอุปทาน โดยมุงไปที่การบูรณาการกระบวนการตางๆ ของโซอุปทานของ
บริษัท เพื่อลดตนทุนการดําเนินงาน (operation cost) และสินทรัพย (assets) ของโซอุปทาน
ความพยายามเหลานี้ ก็ทําใหเกิดผลตอบแทนอยางมหาศาล ยกตัวอยางเชน ตนทุนโซอุปทานใน
อเมริกาเหนือ ซึ่งรวมทั้งตนทุนที่ใชในการขนสงสินคาสําเร็จรูป การจัดการคลังสินคา ระบบการ
รับคําสั่งซื้อของลูกคา การใหบริหารลูกคา งานบริหารทั่วไป และสินคาคงคลัง ลดลงเกือบหนึ่งใน
สามในชวงระหวางป ค.ศ.1982–1990
ชวงคริสตศักราช 1990 ความสนใจเปลี่ยนไปเปนการใหบริการลูกคา แทนที่จะเนน
เฉพาะการลดตนทุน เมื่อเปนเชนนี้บริษัทตาง ๆ จึงพิจารณาที่จะใชโซอุปทานเปนเครื่องมือในการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน ประโยชนที่ไดรับในระยะนี้ ไดแก การเติบโตของรายไดและผล
กําไรที่สูงขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากสวนแบงตลาดที่โตขึ้น และราคาที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจากการใหบริการ
ที่ดีกวานั่นเอง ซึ่งจะเห็นไดวาตนทุนโซอุปทานในอเมริกาเหนือที่รายงานชวงป ค.ศ.1990 แทบไมมี
การเปลี่ยนแปลงเลย ซึ่งอาจมีขอโตแยงวาตนทุนของโซอุปทานที่ลดลง ถูกนํากลับไปใชในการ
ลงทุนเพื่อยกระดับของการบริการ แตเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวไมมีขอมูลที่รายงานเกี่ยวกับ
การใหบริการลูกคา ทําใหยากในการที่จะหาหลักฐานเชิงปริมาณวาการบริการลูกคาเพิ่มขึ้นมาก
นอยแคไหนในระยะเวลานั้น ความสนใจที่จะพัฒนาปรับปรุงการบริการลูกคาเพิ่มทวีมากขึน้ ในชวง
ตนป ค.ศ.1990 ขณะเดียวกันการรวมเปาหมายอยางบูรณาการของการเติบโตทางธุรกิจ
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การขายและการตลาดในองคกรโซอุปทานเปนหนึ่งเดียวกัน
ชวงคริสตศักราช 2000 ใหความสนใจกับการสรางความกระชับใหกับโซอุปทานดวยการ
กําจัดสิ่งที่กอใหเกิดความไรประสิทธิภาพตางๆ ภายในโซอุปทานโดยรวมออกไป ซึ่งยังผลให
ระยะเวลาของการซื้อขายที่เสมือนตั้งแตผูสงมอบวัตถุดิบไปจนถึงลูกคาปลายทางลดลงอยางมาก
ดวยเหตุนี้ความมุงมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพของการใหบริการลูกคาโดยใชการบริหารโซอุปทานจึง
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เนนหนักไปที่ความสัมพันธระหวางองคกรที่มีสวนเกี่ยวของในโซอุปทานทั้งหมด อันประกอบดวย
ผูสงมอบวัตถุดิบ ผูใหบริการสงสินคาระหวางประเทศ (freight forwarders) ผูใหบริการขนสง
ภายในประเทศ โรงงานผูผลิต ผูใหบริการดานโลจิสติกส (third-party logistic service providers)
และบริการหลังการขาย โดยเนนการใหความรวมมือและการประสานงานกันระหวางองคกรที่อยู
ภายในโซอุปทานเดียวกัน ทั้งนี้ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประสานงานขององคกร
ตางๆ ที่อยูในโซอุปทานเดียวกัน ดังนั้นโอกาสที่จะปรับปรุงโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูก บั
การนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) มาใชมากขึ้น เพื่อชวยสงผานขอมูลระหวางองคกร
ในโซอุปทานใหเปนไปดวยความราบรื่น โดยเฉพาะผานทางอินเทอรเน็ต (internet) ซึ่งจะเปนสิ่งที่
พิสูจนใหเห็นถึงยุคใหมของการจัดการโซอุปทาน ขณะที่ความจําเปนในการลดคาใชจายและ
สินทรัพยของโซอุปทานดําเนินตอไป ความสําคัญการใหบริการลูกคาที่เพิ่มขึ้นและความสนใจที่มุง
อั ต ราการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ส ง ผลให บ ริ ษั ท ต า งมองหาช อ งทางอื่ น ในการกระจายสิ น ค า ที่ มี
ประสิทธิภาพกวา ภายใตแนวคิดนี้ บางบริษัทไดเพิ่มชองทางการกระจายสินคา แตบางบริษัทก็ได
นําวิวัฒนาการใหมมาสรางความสัมพันธกับองคกรที่อยูในชองทางการกระจายสินคาเดียวกัน โดย
มีจุดประสงคที่จะขยายฐานลูกคา ลดคาใชจาย และพัฒนาความสัมพันธกับลูกคา ปจจุบันมี
วัฒนาการการจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการจัดการโซอุปทานซึ่งเปนทั้งตัว
ผลักดันและตัวประกอบที่ใชในการแขงขันแทนที่จะเปนเพียงการบริหารงานประจําวันทั่วไป วิธีการ
พัฒนากลยุทธในการจัดการโซอุปทานนั้นจะตองมีความสอดคลองระหวางกลยุทธของโซอุปทาน
และกลยุทธทางธุรกิจ ซึง่ หากขาดความสอดคลองกันในลักษณะดังกลาวนี้ กลยุทธของโซอุปทานก็
จะถูกแยกออกจากวิสัยทัศนโดยรวมของบริษัทซึ่งจะสงผลใหเกิดความไรประสิทธิภาพ5
ปรัชญาการจัดการซัพพลายเชน
ปรัชญาการจัดการซัพพลายเชน คือ
“การนําสินคาไปสูผูบริโภค แทนที่ผูบริโภคจะตองคนหาสินคาเอง เปนการสรางความ
ประทับใจใหกับผูบริโภค และความไดเปรียบเชิงการแขงขันแบบยั่งยืน โดยการนําสินคาที่ถูกตอง
ไปยังสถานที่ที่ถูกตอง ในเวลาที่ถูกตอง และดวยราคาที่ถูกตอง6”
5

สาธิต พะเนียงทอง, การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2548),30–33.
6
ฐาปนา บุญหลา, คูมือสัมมนาโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน (กรุงเทพ ฯ :
บริษัทมิสเตอรกอบป (ประเทศไทย) จํากัด, 2551),2.
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ความหมายของการจัดการซัพพลายเชน
กอนที่จะเขาใจความหมายของการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management)
ควรจะทําความเขาใจนิยามของซัพพลายเชนหรือโซอุปทาน (Supply Chain) ซึ่งวิทยา สุหฤทดํารง
ไดรวบรวมคํานิยามของซัพพลายเชน / โซอุปทานไว ดังนี้
ตารางที่ 1 คํานิยามของซัพพลายเชน/โซอุปทาน (Supply Chain : SC)
ชื่อผูที่ใหคํานิยาม
1. Jones and Riley
(1985)
2. Stevens (1989)

3. Scoott and
Westbrook (1991)
4. Ellram (1991)

5. Towill, et al. (1992)

6. Christopher (1992)

7. Davis (1993)
8. Lee and Billington
(1995)

คํานิยามของ Supply Chain
คือ การวางแผนและการควบคุมการไหลของวัตถุดิบทั้งหมดจากผูจัดสงวัตถุดิบ
(supplier) ไปยังผูผลิตและผูกระจายสินคาไปยังผูบริโภค
คือ อนุกรมของกิจกรรมตาง ๆ ที่เชื่อมตอกัน ซึ่งเกี่ยวของกับการวางแผนกลยุทธ
การประสานการทํางานรวมกันและการควบคุมวัตถุดิบและสินคาจากผูจัดสง
วัตถุดิบไปยังผูบริโภค
คื อ โซ ข องการเชื่ อ มต อ กั น ขององค ป ระกอบของกระบวนการผลิ ต และ
กระบวนการไหลของอุปทาน (supply) ตั้งแตวัตถุดิบจนไปถึงผูบริโภคซึ่งปกติ
แลวโซเหลานี้จะเชื่อมตอกันโดยขามผานขอบขายธุรกิจในหลาย ๆ องคกร
คือ โครงขาย (network) ของปฏิสัมพันธ (interacting) ขององคกรในการจัดสง
สินคาและบริการไปยังผูบริโภคซึ่งจะเชื่อมโยงการไหลตั้งแตวัตถุดิบไปยังการ
จัดสงถึงขั้นสุดทาย
คือ ระบบ (system) ซึ่งประกอบไปดวยผูจัดสงวัตถุดิบ, องคประกอบของการ
ผลิต, การกระจายการบริการ (distribution service) และลูกคาซึ่งทั้งหมดนี้จะ
ถูกเชื่อมโยงเขาดวยกันดวยการไหลของวัตถุดิบไปขางหนา (forward flow of
material) และการไหลยอนกลับของขอมูล (feedback flow of information)
คือโครงขาย (network) ขององคกรซึ่งเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันตลอดตั้งแตตนทาง
(upstream) และปลายทาง (downstream) ดวยความแตกตางกันในขั้นตอน
และกิจกรรมซึ่งกอใหเกิดคุณคา (value) ในรูปของตัวผลิตภัณฑและการบริการ
จนถึงมือของผูบริโภค
คือ โครงขาย (network) ของหนวยประมวลผล (processing cells) ซึ่งเกิดขึ้น
ตามคุณลักษณะของอุปทาน (supply) และอุปสงค (demand) ที่เปลี่ยนแปลง
คือ โครงขายของสิ่งที่เอื้ออํานวยใหเกิดการผลิตตั้งแตวัตถุดิบจนแปลงรูปไปเปน
ผลิตภัณฑในขั้นสุดทาย และจัดสงผลิตภัณฑนั้น ๆ ไปยังลูกคาโดยผานระบบ
การกระจายสินคา ซึ่งก็คือชวงของการจัดหา การผลิต และการกระจายสินคา
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ชื่อผูที่ใหคํานิยาม
9. Thomas and Griffin
(1996)
10. Cooper et al. (1997)

11. Christopher (1998)

12. Beers et al. (1998)

13. Trienekens (1999)

14. Handfield and
Nichols (1999)

คํานิยามของ Supply Chain
คือ การไหลของทั้งวัตถุดิบและขอมูลระหวางผูคา (venders), ผูผลิตและโรงงาน
ประกอบ (assembly plants) และศูนยกระจายสินคาซึ่งมันเปนขั้นตอนแบบ
ดั้งเดิมที่เกี่ยวของกับโซอุปทาน กลาวคือ การจัดหา การผลิต การกระจายสินคา
คือ การรวมกันของกระบวนการทางธุรกิจ (business processes) จากผูบริโภค
ในขั้นสุดทาย (end-user) กลับผานมายังผูจัดสงวัตถุดิบเพื่อจัดเตรียมและเพิ่ม
คุณคาในตัวผลิตภัณฑ, การบริหารและขอมูลสําหรับลูกคา
คือ โครงขาย (network) ของการเชื่อมตอกันขององคกรที่ไมขึ้นตอกันและรวมมือ
ทํางานรวมกันในการควบคุม, จัดการและปรับปรุงการไหลวัตถุดิบ (Flow of
Material) และการไหลของขอมูล (flow of information) จากผูจัดสงวัตถุดิบไป
ยังผูบริโภคขั้นสุดทาย
คือ โครงขาย (network) ของการเชื่อมตอกันขององคกรโดยมีจุดมุงหมายในการ
เติมเต็ม (fulfillment) ความตองการของลูกคาในการที่จะเชื่อมตอกันกับการเติม
เต็มความตองการกับตัวกลางอื่น ๆ และกับสิ่งที่เขามาในระบบ (entities)
คือ โครงขายของกระบวนการของลําดับความสําคัญกอนหนา (precedence
relationships) ซึ่งจะเชื่อมโยงกันดวยการไหลของผลิตภัณฑ, ขอมูลและ/หรือ
เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
คือ การรวมกันของกิจกรรมทั้ งหมดในการที่จะใหเกิดการไหลและเปลี่ยนรูป
(transformation) ของผลิตภัณฑจากวัตถุดิบไปยังผูบริโภคขั้นสุดทาย โดยมีการ
ไหลของวัตถุดิบและขอมูลขึ้น (flow up) และลง (flow down) ตลอดโซอุปทาน

ที่มา : วิทยา สุหฤทดํารง, ลอจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน (Logistics and Supply
Chain Management) (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546), 21-24.
จากคํานิยามของซัพพลายเชน/โซอุปทานขางตน สรุปไดวาซัพพลายเชน/โซอุปทาน คือ
เครือขาย (Network) ขององคกรที่เกี่ยวของกันตั้งแตตนสายการผลิตไปจนถึงปลายสายการผลิต
หรือตั้งแตการเปนวัตถุดิบจนถึงกลายเปนผลิตภัณฑสงไปถึงลูกคา ซึ่งมีกระบวนการและการ
เชื่อมตอกันของกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางคุณคาใหเกิดในรูปของผลิตภัณฑ (product) และบริการ
(service) แกผูบริโภคขั้นสุดทาย ดังนั้น การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management :
SCM) คือ การนําความหมายของซัพพลายเชน/โซอุปทานมาจัดการอยางเหมาะสมนั่นเอง
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นักวิชาการดานโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน ไดใหความหมายของการจัดการ
ซั พ พลายเชนไว ห ลากหลาย ทั้ ง คล า ยและต า งกั น ตามมิ ติ ก ารมองจากองค ค วามรู ผ สานกั บ
ประสบการณในแตละภาคสวน ทั้งมุมมองอุตสาหกรรมตนน้ํา (upstream) อุตสาหกรรมกลางน้ํา
(middlestream) หรืออุตสาหกรรมปลายน้ํา (downstream) แตโดยรวมการจัดการซัพพลายเชน
(Supply Chain Management) มีนัยสําคัญแฝงลักษณะคลายกัน คือ การจัดการซัพพลายเชน
เปนการจัดการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ เปนการบูรณาการองครวม (holistic management) เปนการ
เชื่อมโยงลักษณะเครือขาย (networking relationship) ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการทํางาน
รวมกัน (sharing technology and innovation of working) เปนความไววางใจกัน (trust) เปนการ
ทํางานอยางเปนกระบวนการ (systematic working process) มุงบริการดวยความเร็วและความ
ถูกตอง (focus on service) ของการไหลของสินคา เงิน และสารสนเทศ เพื่อสรางความประทับใจ
แกลูกคา (customer) และทําใหเกิดความไดเปรียบเชิงการแขงขันแบบยั่งยืน จากการรวบรวม
ความหมายการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management) สรุปเปนสองกลุมดังนี้
1. นักวิชาการตางประเทศ ประกอบดวย
โดโนแวน (Donovan) อธิบายความหมายการจัดการซัพพลายเชนวา คือ การบริหาร
ระบบที่มีปจจัยเกี่ยวของเปนจํานวนมากซึ่งสงผลใหมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นไดงาย การบริหารที่จะ
กอใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดตองมีการจัดการขอมูลใหสัมพันธกันในแตละหวงโซขององคกร7
พอร ท เตอร (Porter) กล า วว า คื อ กระบวนการในการจั ด ความลงตั ว (optimizing) ให กั บ การ
บริ ห ารจั ด การภายในบริ ษั ท เป น การบริ ห ารปฏิ สั ม พั น ธ กั บ ซั พ พลายเออร และลู ก ค า เพื่ อ นํ า
ผลิตภัณฑออกสูตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น8 สวน สตีเวน (Stevens) กลาวไววา เปนการบริหาร
จัดการระบบ ประกอบดวยผูจัดสงวัตถุดิบ (suppliers) สิ่งเอื้ออํานวยใหเกิดการผลิต (production
facilities) การกระจายสินคา (distribution service) และลูกคา (customers) โดยมีการเชื่อมโยง
การไหลของวัตถุดิบ (feed forward flow of material) ไปขางหนาและมีการสงผานขอมูลยอนกลับ
มา (feed backward flow of information)9 อีกทั้งมารติน (Martin) เสริมวา เปนการบริหาร

7

Michael R. Donovan, Planning and Controlling Manufacturing Resources (New
Jersey : Amacum,1989 ),39
8
Michael E. Porter, Competitive Strategy (U.S.A : The free Press,1980 ),48.
9
G.C Steven, “integrating the Supply Chin.” International Journal of Physical
Distribution & Management 19(8),1989 : 3–8.
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ความสัมพันธตั้งแตตนทาง (upstrearn) ไปยังปลายทาง (downstream) กลาวคือ ตั้งแตผูจัดสง
วัตถุดิบไปจนถึงลูกคาโดยการสงมอบคุณคาที่เพิ่มขึ้นดวยตนทุนที่ต่ําตลอดสายโซอปุ ทาน10 ขณะที่
แฮมเมล และคอซปแซค (Hammel and Kopcazk) นิยามวา การจัดการซัพพลายเชนเปนแนวคิด
ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคในปจจุบันที่ตางพยายามหาสินคาและบริการที่ดี
มีคุณภาพในราคายอมเยาว เหตุนี้จึงเปนหนาที่ของผูผลิตที่ตองหาวิธีจัดการกับตนทุนที่ไมจําเปน
เชน ปญหาที่เกิดจากระบบการประสานงานของหนวยงานที่ไมสอดรับกัน เพื่อใหสามารถพัฒนา
คุณภาพสินคาและบริการที่ดีกวาเดิมและตรงตามความตองการของผูบริโภคไดมากขึ้น11 วิลลิส
และคณะ (Willis and others) ใหคําจํากัดความวา Supply Chain Management คือ ความ
พยายามในการยนระยะเวลา รวมถึงเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนยายและขนสง สินคาที่ตองมี
ประสิทธิภาพ และประหยัดตนทุนใหมากที่สุด จะเห็นไดวาทุกสิ่งทุกอยางเปนเรื่องที่เกี่ยวโยงกัน
ทั้งสิ้นในการจัดการระบบที่ซับซอน12 ในลักษณะคลายกัน คอกซ (Cox) ใหนิยามของการจัดการ
ซัพพลายเชนวา คื อ การวางแผนการรวบรวม และการควบคุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้ นในโซ
อุปทาน13 รวมถึง สแตดทเลอร (Stadtler) ใหนิยามไววา การจัดการซัพพลายเชน คือ ความ
พยายามในการรวมกันระหวางองคกรทั้งหมดที่เกี่ยวของกันภายในโซอุปทาน และการรวมมือกัน
ในการบริหารใหการไหลของวัตถุดิบ ขอมูล และการเงินไปสูการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันของทั้งหวงโซ14 ประกอบกับคํานิยามของ ซิมซี–เลวี
และคณะ (Simchi – Levi and others) กลาววา การจัดการซัพพลายเชน หมายถึง วิธีบูรณาการ

10

Christopher Martin, Logistic and Supply Chain Management : Strategies For
Reducing Cost and Improving Sevice, 2nd ed. (London : Prentice Hall Press,1998 ),46.
11
T.H. Hammer and L.R. Kopczak, “Tightening The supply chain.” Production
and Inventory Management Journal (Second Quarter, 1993) : 63 – 70.
12
T.H. Willis , C. R. Huston and F. Pohlkamp, “Evaluation Measures of Just – in –
Time Supplier Performance.” Proction and Inventory Management Journal 23 (Second
Quarter, 1993 ) : 1–5.
13
J.F. Cox and J.H. Blackstone, APECS Dictionary (Oxford : Oxford University
Press, 1998 ),679.
14
H. Stadtler and C. Kilger, Supply Chain Management and Advanced Planning
(Germany : Springer Verlag Berlin Heidelberg, 2000),17–19.
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(integrate) หนวยงานตางๆ ตั้งแตผูจัดสงสิ้นคาหรือวัตถุดิบหรือซัพพลายเออร ผูผลิต คลังสินคา
และรานคา เขาดวยกันอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหการผลิตและกระจายสินคาดําเนินไปอยาง
ถูกตองในแงของปริมาณ สถานที่ และเวลา โดยมีเปาหมายเพื่อลดตนทุนระบบใหต่ําที่สุด และ
ยังคงสามารถตอบสนองตอระดับการบริการที่ลูกคาตองการ15 ฟลิป (Phillip) กลาววา เปนการ
จัดการรวมกัน (integrate) ระหวางผูจัดสงวัตถุดิบ (supplier) ผูผลิต (manufacturing) การจัดการ
เกี่ยวกับคลังสินคา (warehouses) และการจัดเก็บ (stores) โดยใชวิธีการอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดการผลิตและการกระจายสินคาอยางถูกตองในปริมาณถูกตอง ในสถานถูกตอง และใน
เวลาที่ถูกตองโดยใชตนทุนรวมทั้งระบบใหต่ําที่สุด ขณะที่ตองมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของลูกคา16
สวนจาโคบัสและคณะ (Jacobus and others) กลาววา เปนการวางแผน (planning) การ
ดําเนินงาน (co-ordination) การควบคุม (control) กระบวนการทางธุรกิจของกิจกรรมโลจิสติกส
ทั้งหมดรวมกันโดยการสงมอบคุณคาที่เพิ่มขึ้น ดวยตนทุนที่ต่ําตลอดโซอุปทาน แตตองสนองตอบ
ความตองการของตัวกลางอื่น ๆ ในโซอุปทานอยางนาพึงพอใจ17 สถาบันการจัดการซัพพลายเชน
(Council of Supply Chain Management Professional) ไดใหนิยามการจัดการซัพพลายเชน
(Supply Chain Management) ไวดังนี้ การจัดการซัพพลายเชนเปนการรวมกันของการวางแผน
และจัดการในทุก กิจกรรมที่เกี่ยวข องในการจัดซื้อจัดหา กระบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆ การ
จัดการโลจิสติกส และรวมการประสานและรวมมือกันระหวางสมาชิกในโซอุปทาน ซึ่งประกอบไป
ดวยซัพพลายเออร ลูกคา หรือผูใหบริการลําดับตางๆ สาระสําคัญ คือ การจัดการซัพพลายเชนเปน
การจัดการในเรื่องของการจัดหาและความตองการภายใตความสัมพันธระหวางบริษัทตาง ๆ18
15

D. Simchi-Levi, P. Kaminsky and E. Simchi – Levi, Designing and Managing the
Supply Chain, Concepts, Strategies and Case Studies (New York : McGraw-Hill, 2000),
21.
16
David Phillip, Designing and Managing the Supply Chain (New York : McGraw
- Hill Press, 2000),36.
17
Gevardus Jacobus, Adrianus Johannes (Jack) and Van Der Vorst, Effective
Food Supply Chains Generation, Modeling and Evaluation Supply Chain Scenerios.
(Ph.D.Thesis, Wageningen University, 2000),10.
18
Council of Supply Chain Management Professional, Supply chain management
/ logistics management definitions Retrieved December 31, 2006, from
http://www/cscmp.org/Website/About CSCPM/Definitions/Definitions.asp.
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2. นักวิชาการไทย ประกอบดวย
อรุณ บริรักษ อธิบาย Supply Chain Management เปนการบริหารการทํางานรวมกัน
ระหวางกิจการที่อยูในสายการผลิตตลอดสายตั้งแตตนกระบวนการผลิตไปจนจบกระบวนการที่
ผูบริโภค โดยการแบงปนขาวสารขอมูลที่จําเปน และใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดรวมกัน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคในการลดตนทุนใหต่ําที่สุดและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดสูงสุด
ผลที่ไดรับจะทําใหผูประกอบการตลอดสายสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ไดรับการตอบแทนจากการดําเนินงานดีขึ้น สามารถแขงขันในตลาดไดดีขึ้น
นาจะเปนการมองที่ใกลเคียงกับความหมายที่แทจริงมากกวา19 สวน ดวงพรรณ กริชชาญชัย
อธิบาย เกี่ยวกับการจัดการซัพพลายเชนวา การจัดการซัพพลายเชนเปนแนวคิดเชิงกลยุทธที่ทุก ๆ
ธุรกิจกําลังใหความสนใจ เนนถึงหลักความรวมมือทั้งการวางแผนและการจัดการ โดยมีเปาหมาย
และผลประโยชนรวมกัน และทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน20 ซึ่งมีความหมายในลักษณะ
เดียวกับสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม ไดนิยามการจัดการซัพพลายเชน หมายถึง การออกแบบ
การวางแผนปฏิบัติการ การควบคุมติดตามกิจกรรมในโซอุปทาน มีวัตถุประสงคในการสรางคุณคา
การแขงขันและยกระดับงานสากลในการปรับอุปทานใหสอดคลองกับอุปสงค และมีการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน21 คํานาย อภิปรัชญาสกุล ใหความหมายวา การจัดการเชิงกลยุทธ หรือใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมาควบคุม ติดตาม ประสานงาน รายงานความตอเนื่องของการไหลของสินคาคงคลัง
ไปแตละกิจกรรมโลจิสติกสใหตอเนื่องไมขาดชวง และทุกระดับของโซอุปทาน22 สาธิต พะเนียงทอง

19

อรุณ บริรักษ, “Logistics & Supply Chain Management ตอนที่ 1”
Supply Chain for Textile Industry แหลงที่มา : http://www.thaitextile.org/supplychain/publication/boripol1.html, 12 กรกฎาคม 2546.
20
ดวงพรรณ กริชชาญชัย, “Critical issues in Supply chain management” จุฬาริวิว
กรกฎาคม : 2544 หลงที่มา : http://www.thaitextile.org/supply-chain/publicatin/21th.html,19
กรกฎาคม 2546.
21
สํ า นั ก งานพัฒ นาอุ ต สาหกรรมสนับ สนุน ,
กรมส ง เสริม อุ ต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม , การจัดการซัพพลายเชน [Online]. 30 December 2006. Available from
http://www.doi.eng.cmu.ac.th/scm-evaluation/chain.html.
22
คํานาย อภิปรัชญาสกุล , โลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน : กลยุทธทําให
รวยชวยใหประหยัด (กรุงเทพฯ : โรงพิมพนัฎพร, 2546),60.
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ได ให นิย ามว า การจัด การซั พ พลายเชนหนึ่ง ๆ ประกอบด ว ยวิ ธีก ารจัด การต า งๆ ที่ มุง หวัง ให
องคก ารตางๆ ของโซ อุปทานทํา งานดว ยกัน อยางมีประสิทธิภาพ องคกรเหลา นี้คือ ผูส งมอบ
วัตถุดิบ ผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูบริหารคลังสินคาผูใหบริการขนสงสินคาและผูคาปลีก เพื่อที่จะผลิต
และกระจายสินคาไดถูกตองทั้งปริมาณ สถานที่ และเวลา มีเปาหมายที่จะสรางความพึงพอใจตอ
ความตองการของลูกคาดวยตนทุนที่ต่ําสุด23 วิทยา สุหฤทดํารง นิยามการจัดการซัพพลายเชน คือ
การประสานกันของการผลิตสินคาคงคลัง สถานที่และการขนสง ระหวางผูมีสวนรวมในโซอุปทาน
เพื่อไดสวนผสมที่ดีที่สุดระหวางความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของ
ตลาด24 สุริชัย ศุภรานนท อธิบายวาหมายถึง การบูรณาการกระบวนการธุรกิจที่สําคัญจากผูใช
รายสุดทายไปถึงผูจัดสงวัตถุดิบรายแรก ซึ่งกอใหเกิดสินคา บริการ และสารสนเทศที่เพิ่มมูลคา
ใหแกลูกคาและผูเกี่ยวของ25 วันเพ็ญ เนาสราญ กลาววา การจัดการซัพพลายเชนเปนการบริหาร
การทํางานรวมกันระหวางกิจการที่อยูในสายการผลิตตลอดสายตั้งแตตนกระบวนการผลิตไปจน
จบกระบวนการที่ผูบริโภค โดยแบงปนขาวสารขอมูลที่จําเปนและใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการลดต น ทุ น ต่ํ า สุ ด และตอบสนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภคสู ง สุ ด ผลคื อ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ผลตอบแทนการดําเนินงานดีขึ้น สามารถแขงขันในตลาดไดดีขึ้น26
จากนิยามขางตน สามารถสรุปสาระสําคัญของความหมายการจัดการซัพพลายเชน คือ
การบริหารจัดการทั้งสายธารการผลิตตั้งแตตนสาย (upstream) จนถึงปลายสาย (downstream)
ซึ่งแตกตางจากการบริหารจัดการแบบดั้งเดิมที่ใหความสําคัญเฉพาะภายในองคกรตนเองเทานั้น
ไมรวมมือกันอยางแทจริง แตละองคกรพยายามลดตนทุนของตนเอง โดยผลักภาระใหกับผูจัดสง
(supplier) หรือลูกคา (customer) ซึ่งถือวาไมไดเปนการลดคาใชจายของทั้งโซอุปทานทําใหผล

23

สาธิต พะเนียงทอง, การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2548 ),19.
24
วิทยา สุหฤทดํารง, Essentials of Supply Chain Management : เจาะ “แกน” โซ
อุปทาน (กรุงเทพ ฯ : อี ไอ สแควร, สํานักพิมพ, 2548 ),10.
25
สุริชัย ศุภรานนท, ยุทธศาสตรการแขงขัน….เพื่อสรางความไดเปรียบที่ชนะคูแขง
ตลอดกาล (กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549 ), 220.
26
วันเพ็ญ เนาวสถาน, Supply Chain Management (1) [Online], accessed 30
December 2006. Available from http://www.thaitextile.org/supplychain/publication/onepen.html.
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กระทบไปตกอยูที่ผูบริโภคขั้นสุดทาย จึงไมทําใหเกิดการไดเปรียบทางการแขงขัน แมวาคาใชจาย
ภายในองคกรของตนจะลดลงก็ตาม การจัดการซัพพลายเชนมีมุมมองเหมือนกับวาทุกองคกรที่
เกี่ยวของทั้งโซอุปทานกลายเปนองคเดียวกัน โดยองคกรเดิมกลายเปนหนวยหรือแผนกหนึ่งใน
องคกรใหญที่เกิดจากการรวมกัน เนนความแข็งแกรงหลัก (core strength) คือ องคกรแตละ
องคกรใหความสนใจเฉพาะแกนหรือจุดเดนของตัวเอง หรือสิ่งที่ตัวเองสามารถทําไดดีที่สุด ทําแลว
มีความไดเปรียบทางการแขงขันสูงสุด เพราะไมมีธุรกิจใดที่จะมีความเชี่ยวชาญไดเปนอยางดีใน
ทุ ก เรื่ อ งและหากทํ า ได ก็ ค งต อ งลงทุ น สู ง มาก ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งเกิ ด การเป น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
(alliance) หรือการจางงานภายนอก (outsource) เพื่อความรวมมือกันในการเพิ่มคุณคาทั้งในสวน
ของตัวผลิตภัณฑและสวนประกอบรอบดาน สามารถสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา ซึ่งการ
จั ด การซั พ พลายเชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ งประกอบไปด ว ยกิ จ กรรมสํ า คั ญ คื อ การสื่ อ สาร
(communication) และการรวมมือกัน (coordination) ขอสรุปความหมายการจัดการซัพพลายเชน
ที่ใช ในการวิ จัยนี้ วา “การจัดการซั พพลายเชน คือ การบริหารจั ดการแบบบูรณาการ เปน การ
ประสานกระบวนการดํ า เนิ น งานทุ ก ส ว นที่ ร วมกั น อย า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
ครอบคลุมตั้งแตผูจัดสงวัตถุดิบผานระบบยอยตางๆ ในองคกร โดยมีการสงผานผลิตภัณฑ การ
บริการและขอมูลสารสนเทศ อันเปนการสรางคุณคาเพิ่มใหเกิดขึ้นเพื่อสนองตอบความตองการ
และความพึงพอใจของลูกคา โดยการบริหารตนทุนที่เหมาะสมตลอดโซอุปทาน”
ผูจัดวัตถุดิบ
การออกแบบ
การจัดหา
ผูจัดวัตถุดิบ

ผูบริโภค

บริษัท
การตลาด

การผลิต

การกระจาย
ผูบริโภค

ขอมูล ผลิตภัณฑ การไหลของเงิน ทุนดําเนินงานตลอดทั่วทั้งระบบ

แผนภาพที่ 2 องคประกอบโดยรวมของการบริหารโซอุปทาน
ที่มา : วิทยา สุหฤทดํารง, ลอจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน : อธิบายไดงายนิดเดียว
(กรุงเทพ ฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546 ), 24.
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จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นไดวาขอบขายการพิจารณาของการจัดการซัพพลายเชนขยาย
ขอบเขตออกไปจนครอบคลุมทั่วถึงตลอดระบบอุตสาหกรรม ซึ่งกวางกวาการพิจารณาเพียงเฉพาะ
ภายในองคกร กลาวคือ การจัดการซัพพลายเชน เปนการประสานงานกันของกิจกรรมตาง ๆ
ระหวางผูขาย (supplier) กับผูผลิต และผูผลิตกับลูกคา เพื่อที่จะนําสินคาแลบริการไปตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดทันเวลาและเชื่อถือได โดยเสียคาใชจายรวมตลอดสายหวงโซต่ําที่สุด
การจั ด การซั พ พลายเชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะนํ า มาซึ่ ง จุด เด น ให อ งค ก รธุ ร กิ จ ทํ า ให เ กิ ด ความ
ไดเปรียบเชิงแขงขัน (competitive advantage) ซึ่งจะกอใหเกิดความสมดุลระหวางความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกคาและตนทุนที่ต่ําสุดได ดังนั้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการเกิดความสมดุลจําเปน
อยางยิ่งที่ จะต องมีการจั ดการซัพพลายเชนอยางมีประสิท ธิภาพ ตองประสานการปฏิบัติงาน
รวมกันเปนหนึ่งเดียว องคกรในโซอุปทานตองปฏิรูประบบงานและโครงสรางของตนใหสอดคลอง
กับกระบวนการดําเนินงานตลอดสาย โดยกําจัดขอบเขตที่ขวางกั้นระหวางหนาที่และองคกรออก
เพื่อสามารถบรรลุถึงการสนองความตองการของลูกคาไดดีที่สุด จึงตองเขาใจธรรมชาติธุรกิจ
ผลิตภัณฑ วัฒนธรรมตลาด และองคกรของลูกคาอยางลึกซึ้ง ขณะเดียวกันตองเขาใจในทิศทาง
เดียวกันกับผูปอนวัตถุดิบเพื่อการผลิตดวย เพื่อการพึ่งพากันและไดประโยชนรวมกันในระยะยาว27

แผนภาพที่ 3 การบริหารโซอุปทานของหางสรรพสินคา Wal-Mart
ที่มา : กตัญู หิรัญญสมบูรณ, การบริหารหวงโซของสินคา : การบริหารอุตสาหกรรม
พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพ ฯ : บริษัท เท็กซ แอนดเจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด, 2545),320.
27

กตัญู หิรัญญสมบูรณ , การบริหารหวงโซของสินคา : การบริหารอุตสาหกรรม
พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพ ฯ : บริษัท เท็กซ แอนดเจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด, 2545),316.
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องคประกอบหลักของการจัดการซัพพลายเชน
โดยทั่วไปขอบเขตของซัพพลายเชนหรือโซอุปทานหนึ่งๆ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ
1. เครือขายของผูจัดหาวัตถุดิบ (Supplier Network) ประกอบดวยกลุมผูจัดหา
วัตถุดิบทั้งจากภายในและภายนอกองคกรซึ่งเสนอวัตถุดิบและชิ้นสวนตลอดจนการบริการใหแก
องคกรธุรกิจ กิจกรรมหลักของเครือขายของผูจัดหาวัตถุดิบคือการสงวัตถุดิบและชิ้นสวนเขาสู
กระบวนการผลิต ซึ่งเรียกวา Physical Supply หรือ Inbound Logistics ความรับผิดชอบของ
เครือขายผูจัดหาวัตถุดิบนี้ จะครอบคลุมเรื่องการจัดซื้อ และการเก็บรักษาวัตถุดิบหรือชิ้นสวน โดย
ใชทรัพยากรขององคกรธุรกิจที่มีอยูใหคุมคาที่สุด
2. หนวยการผลิต (Manufacturing Unit) เปนกระบวนการในการผลิตที่จะเปลี่ยน
วัตถุดิบหรือชิ้นสวนใหเปนสินคาสําเร็จรูปได กระบวนการนี้เปนความรับผิดชอบของฝายผลิต
ภายในองคกรที่จะทําการวางแผน จัดตารางการผลิตและปฏิบัติการสนับสนุนการดําเนินการผลิต
ตั้งแตเวลาที่นําวัตถุดิบเขามาในกระบวนการผลิตจนผลิตเสร็จเปนสินคาสําเร็จรูป โดยชวยเหลือ
แตละสวนงานการผลิตในดานการวางแผนและควบคุมกระบวนการ การจัดการระบบสินคาคงคลัง
การวางแผน การผลิตรวม การวางแผนกําลังการผลิตและการบริหารการผลิตแบบทันเวลาพอดี
3. เครือขายของลูกคา (Customer Network) เปนกลุมของผูที่อยูในชองทางการ
จําหนายสินคา นับตั้งแตนายหนา ตัวแทนจําหนาย ผูคาสง ผูคาปลีก ที่รับสินคาตอจากผูผลิตไป
ขายตอ ตลอดจนผูใชรายสุดทายซึ่งเปนผูซื้อสินคาไปใช เครือขายของลูกคานี้เปนความรับผิดชอบ
ของฝายกระจายสินคา (Outbound Logistics) ที่จะจัดการใหสินคาถึงมือลูกคาตามที่ลูกคา
คาดหวังเอาไวดวยกิจกรรมการพยากรณการผลิต การเก็บรักษาสินคาสําเร็จรูปไวในคลังสินคา
การบรรจุหีบหอ การขนสง การใหขอมูลขาวสาร การรับประทานและการบริการลูกคา โดยรักษา
ระดับตนทุนการจัดการกิจกรรมเหลานี้ไวใหอยูในระดับที่ต่ําที่สุด
การประสานงานขององคประกอบหลักทั้งสามประการนี้ยังไมสมบูรณเทาใดนัก หากไมมี
ส ว นงานใดที่ จ ะทํ า หน า ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางของการจั ด การซั พ พลายเชน ฝ า ยการตลาดมั ก จะ
รับผิดชอบเครือขายลูกคา ฝายผลิตมักจะรับผิดชอบหนวยของการผลิต และฝายจัดซื้อจะดูแล
เครือขายของผูขายแยกออกจากกาน แมแตละฝายรับผิดชอบงานในภาระของตนเองอยางแข็งขัน
แตก็ไมไดหมายความวาผลรวมของงานทั้งหมดตลอดโซอุปทานจะมีประสิทธิภาพ ทางตรงกันขาม
การรวมกิจกรรมของการสงกําลังบํารุงไวภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานเดียว จะทํางานไดดี
และประสานงานไดสอดคลองตามกันเพื่อประโยชนรวมสูงสุดไดดีกวา28
28

เรื่องเดียวกัน, 325.
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การจัดการซัพพลายเชนสามารถแสดงไดดังแผนภาพที่ 4 ซึ่งเปนความสัมพันธแบบลําดับ
ตอไปหรือความสัมพันธในแนวนอน และมีจุดประสงคเพื่อเพิ่มความงายในการแสดงแนวทางของ
การประสานงานและโครงรางของซัพพลายเชนโดยจะไมคํานึงถึงหนาที่หรือขอบเขตผูรวมงาน โดย
การเปลี่ยนแปลงจากวิธีการดั้งเดิมในการจัดการความสัมพันธไปยังวิธีการจัดการซัพพลายเชนนั้น
จะมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบหลายอยางดวยกัน (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
การสงผานขอมูล (การสัง่ ซื้อ แผนงาน การทํานายการขาย)
ผูจัดการวัสดุ

ผูผลิตชิ้นสวน

ผูประกอบ

ผูขายปลีก

ผูบริโภค

วัสดุ
ในการผลิต

ชิ้นสวน
ในการผลิต

ประกอบ
ชิ้นสวน

ขาย

ใชหรือ
บริโภค

การสงผานวัสดุ (การจัดหาการผลิต การขนสง)
แผนภาพที่ 4 องคประกอบโดยทั่วไปของซัพพลายเชนในการผลิต
ที่มา : M.C. Cooper and L.M. Ellram, “Characteristic of Supply Chain Management and
the Implications for Purchasing and Logistics Strategy.” Journal of Logistics
Management 4(February, 1993) :13–24.
ตารางที่ 2 ลักษณะความแตกตางระหวางวิธีการแบบเดิมในการจัดการความสัมพันธ
กับการจัดการซัพพลายเชนในกระบวนการผลิตสินคา
องคประกอบ
วิธีการบริหารสินคาคงคลัง

แนวทางในการใชจายตนทุนรวม

การจัดการแบบดั้งเดิม
การจัดการซัพพลายเชน
ทุกองคกรไมพยายามจัดเก็บสินคา ทุกองคกรพยายามที่จะชวยกันลด
คงคลังดวยตนเอง
ปริมาณสินคาคงคลังและกําหนด
แนวทางการบริหารสินคาคงคลัง
อยางสัมพันธกัน
องคกรเสียคาใชจายต่ําที่สุด
ทุกองคกรใชตนทุนต่ําและหมาะสม
ที่สุดโดยวิเคราะหตนทุนรวมของ
ทุกองคกร
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ตารางที่ 2 (ตอ)
องคประกอบ
ระยะเวลาที่องคกรมี
ความสัมพันธกัน
ปริมาณการแบงปนขอมูล
และการติดตามผล

การจัดการแบบดั้งเดิม
ระยะเวลาสั้น

การจัดการซัพพลายเชน
ระยะเวลายาวนาน

จํากัดการใหขอมูลเฉพาะขอมูลใน
การดําเนินการ ณ เวลาปจจุบัน

ระดับการประสานงาน
ในการทํางาน

ติดตอทางเดียวระหวางองคกรที่มี
ความสัมพันธตอกัน

การวางแผนที่สัมพันธกัน

มีการแบงปนและแจงความ
ตองการขอมูลทั้งในกระบวน
วางแผนและการติดตามผล
มีการติดตอกันหลายทางระหวาง
ระดับที่เกี่ยวของในองคกรและ
ระดับของแนวทางที่สัมพันธกัน
องคกรมีการติดตอกันตลอดไมมี
การหยุด
มีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับ
ความสัมพันธขององคกรซึ่งเปน
หัวใจหลัก
มีผูจัดหาวัตถุดิบนอยรายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประสานงาน

ขึ้นอยูกับการติดตอของบุคลากรใน
องคกร
ไมมีความเกี่ยวของและ
แนวความคิดหรือปรัชญาในการให
ความรวมมือกัน
มีหลายรายเพื่อเพิ่มการแขงขันและ
การกระจายความเสี่ยงในกรณีขาด
แคลนวัตถุดิบ
ไมมีความตองการแนวทาง
ตองการแนวทางหลักโดยมุงไปใน
ดานการประสานงาน
ขึ้นอยูกับแตละองคกร
มีการกระจายความเสี่ยงและ
แบงปนผลตอบแทนกันในระยะยาว
องคกรที่ทําหนาที่จัดเก็บสินคาเปน มีศูนยกลางการกระจายขอมูลและ
ผูกําหนดทิศทางเกี่ยวกับการ
การจัดการที่จะกําหนดทิศทางที่จะ
จัดเก็บและความปลอดภัยของ
ติดตอกันใหเกิดการไหลของขอมูล
สินคา อาจมีอุปสรรคในการไหล
และสินคาคงคลังและมีการตอบรับ
ของขอมูลซึ่งจํากัดวงอยูระหวาง
ที่รวดเร็วระหวางองคกร
องคกรที่ติดตอกัน

ปรัชญาในการใหรวมมือกัน

ปริมาณผูจัดหาวัตถุดิบ
ที่จะนํามาใช
แนวทางหลักที่เปนแกนนําสําหรับ
ทุกองคกร
การกระจายความเสี่ยง
และผลตอบแทน
ความรวมเร็วในการจัดการ การให
ขอมูลขาวสารและปรับเปลี่ยน
ระดับสินคาคงคลัง

ที่มา : M.C. Cooper and L.M. Ellram, “Characteristic of Supply Chain Management and
the Implications for Purchasing and Logistics Strategy.” Journal of Logistics
Management 4(February, 993 ) : 13 – 24.
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จากตารางที่ 2 จะเห็ น ได วา วิธี ก ารบริห ารแบบเดิม ความสั ม พัน ธ ถูก กํ า หนดขึ้ น จาก
พื้นฐานหรือจุดประสงคการดําเนินงานไปที่การเปลี่ยนแปลงหรือการแปรรูปของผลิตภัณฑ ซึ่งเปน
การบริหารที่เสนอแนะใหแตละขั้นตอนการผลิตถูกควบคุมอยางอิสระไมขึ้นตอกัน แตการจัดการ
ซัพพลายเชนจะกําหนดพื้นฐานหรือจุดประสงคการดําเนินงานไปที่การไหลของผลิตภัณฑจึงให
ความสนใจที่การควบคุมการไหลโดยรวมของผลิตภัณฑซึ่งแตละขั้นตอนตองมีความสัมพันธกัน29
เครือขายการจัดการซัพพลายเชน
เพื่อใหมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการจัดการซัพพลายเชนใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด แลมเบิรท คูเปอร และเพจ (Lambert, Cooper and Pagh) ไดนําเสนอ
เครือขายการจัดการซัพพลายเชนที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ประกอบดวย (1) โครงสรางของ
ซัพพลายเชน (2) กระบวนการของซัพพลายเชน และ (3) องคประกอบการจัดการซัพพลายเชน
แสดงดังแผนภาพที่ 5 ดังนี้
กระบวนการ
ธุรกิจของ
ซัพพลายเชน

องคประกอบ
การจัดการ
ซัพพลายเชน

โครงสราง
ของ
ซัพพลายเชน

แผนภาพที่ 5 เครือขายการจัดการซัพพลายเชน
ที่มา : Douglas M. Lambert, Martha C. Cooper and Janus D. Pagh, “Supply Chain
Management : Implementation Issues and Research Opportunities.” The International
Journal of Logistic Management (Vol. 9,1998),1–18.
29

L. Koskela, Application of the New Production Philosophy to Construction,
Technical Report 72, Center for Integrated Facility Engineering (California : Standford
University, 1992),75-79.
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1. โครงสรางซัพพลายเชน คือ การกําหนดสมาชิกและการเชื่อมโยงระหวางสมาชิกใน
ซัพพลายเชนซึ่งปจจัยที่สําคัญเพื่อใชในการกําหนดโครงสรางซัพพลายเชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบไปด ว ยสมาชิ ก ซั พ พลายเชน ขนาดโครงสร า งเครื อ ข า ย และรู ป แบบความเชื่ อ มโยง
กระบวนการทางธุรกิจภายในซัพพลายเชน สําหรับสมาชิกซัพพลายเชน โดยหลักการแลวใหรวมถึง
ธุรกิจและหนวยงานทั้งหมดที่มีความสัมพันธกับองคกรทั้งทางตรงหรือทางออม ตั้งแตตนทางไปถึง
ปลายทางซัพพลายเชน โดยเลือกเฉพาะสมาชิกที่มีผลตอความสําเร็จของธุรกิจและซัพพลายเชน
ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการ อยางไรก็ตามบทบาทที่แตกตางกัน
ขององคประกอบในซัพพลายเชนก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหการจัดการมีความซับซอนและยุง ยาก จึงได
มีแนวคิดแบงกลุมสมาชิกซัพพลายเชนเปน 2 กลุม เพื่อใหงายตอการจัดการยิ่งขึ้นซึ่งคลายกับ
แนวคิดของพอรตเทอร (Porter) ที่ไดนําเสนอแบบจําลองโซคุณคา (value chain) ประกอบดวย
กลุมกิจกรรมการบริหารงานองคกรที่มีความสัมพันธกัน และมีสวนสรางมูลคาเพิ่มใหกับวัตถุดิบ
แนวคิดโซคุณคาแยกกิจกรรมเปน 2 กลุม คือ กิจกรรมหลัก ที่สรางมูลคาเพิ่มใหวัตถุดิบและสินคา
โดยตรง ประกอบดวย 1) การจัดการรับวัตถุดิบ (inbound logistics) 2) การผลิต (operations) 3)
การจัดเก็บและกระจายสินคา (outbound logistics) 4) การขายและการตลาด (sale and
marketing) และ 5) การบริการ (service) อีกกลุมคือกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมหลัก แตไมมีสวน
โดยตรงในการเพิ่มมูลคา คือ การจัดการทั่วไป การจัดการบุคคล เทคโนโลยี และการจัดหา ซึ่งการ
แบงกลุมสมาชิกนี้จะชวยใหสามารถระบุจุดเริ่มตนและจุดสุดทายของซัพพลายเชนไดชัดเจนยิ่งขึ้น
แลมเบิรท คูเปอร และ เพจ (Lambert, Cooper และ Pagh) ไดแบงขนาดโครงสรางของ
เครือขายออกเปน 3 มิติ คือ X, Y และ Z โดยมิติ X แทนสมาชิกตลอดซัพพลายเชนที่มีกระบวนการ
เชื่อมโยงกัน มิติ Y แทนจํานวนสมาชิก ในแตละชั้นของผูสงมอบหรือลูกคา และมิติ Z คือ ตําแหนง
ขององคการในซัพพลายเชน นอกจากนั้นยังแบงรูปแบบความเชื่อมโยงของกระบวนการทางธุรกิจ
ออกเปน 4 กลุม คือ กลุมที่ตองจัดการ กลุมที่ตองเฝาระวัง กลุมที่ไมตองจัดการ และกลุมที่ไมใช
สมาชิกในซัพพลายเชน ซึง่ สองกลุมแรกองคกรจะตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อดําเนินการจัดการ สวน
สองกลุมหลังองคกรไมตองจัดสรรทรัพยากรใดๆ เพื่อดําเนินการจัดการ ทั้งนี้การแบงกลุมขึ้นอยูกับ
ความสําคัญของกระบวนการนั้นๆ ที่มีตอองคกรและขีดจํากัดของทรัพยากรที่องคกรมีอยูและ
สามารถจัดสรรได ยกตัวอยางในแผนภาพที่ 5 จะเห็นไดวาความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูสง
มอบชั้นที่ 1 โดยทั่วไปผูผลิตจะตองจัดสรรทรัพยากรการดําเนินการจัดการ เพื่อใหซัพพลายเชน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ แตเมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงระหวางผูสงมอบชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
ผูผ ลิ ต มีท างเลื อ กที่จ ะดํ า เนิ น การกั บความเชื่ อ มโยงนั้ น ได ห ลายทาง ไม ว า จะเป น การจั ด สรร
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ทรัพยากรใหโดยตรง การจัดการแบบเฝาระวังซึ่งใชทรัพยากรในระดับที่นอยกวา หรือเลือกที่จะไม
จัดการความเชื่ อ มโยงนั้ น ทั้ ง นี้ ขึ้น อยู กับ ปจจั ย แวดลอ มของผู ผลิต ไมว า จะเป น ขี ดจํา กั ด ของ
ทรัพยากรที่มีอยู หรือศักยภาพของผูสงมอบชั้นที่ 1 ในการจัดการกับผูสงมอบชั้นที่ 2 เปนตน
สอดคลองกับงานวิจัยของ คูจา (Khouja) ที่ชี้วาการบริหารกลไกระหวางผูสงมอบและผูผลิตอยาง
เหมาะสมเพียงบางคูในซัพพลายเชนกลับมีผลทําใหตนทุนรวมลดลงอยางมีนัยสําคัญ มากกวา
ความพยายามในการจัดการความเชื่อมโยงทุกคูความสัมพันธตลอดทั้งซัพพลายเชน30
ผูสงมอบชั้นที่ 2
ผูสงมอบชั้นที่ 1

ผูผลิต
การเชื่อมโยงแบบจัดการ
การเชื่อมโยงแบบเฝาระวัง
การเชื่อมโยงแบบไมจัดการ

แผนภาพที่ 6 ทางเลือกสําหรับรูปแบบการเชื่อมโยงภายในซัพพลายเชน
ที่มา : ประยุกตจาก Douglas M. Lambert, Martha C.Cooper and Janus D. Pagh, “Supply
Chain Management : Implementation Issues and Research Opportunities.” The
International Journal of Logistic Management (Vol. 9,1998 ),1–18.
2.
กระบวนการทางธุรกิจของซัพพลานเชน ผูบริหารตองมองภาพใหออกวา
กระบวนการทางธุ ร กิ จ ตลอดทั้ ง ซั พ พลายเชนที่อ งค ก รเปน สมาชิก อยูนั้ น เชื่อ มโยงกั น อย า งไร
กระบวนการใดเชื่อมโยงกับกระบวนการใด โดยที่ความยากลําบากของการจัดการองคประกอบนี้
คือ แตละธุรกิจแบงกระบวนการภายในองคกรแตกตางกัน ทั้งชื่อและหนาที่ความรับผิดชอบ เชน
งานการ ดูแลคุณภาพของชิ้นสวนใหม ในบางองคกรจะเปนความรับผิดชอบของหนวยงานจัดซื้อ
ในขณะที่อีกองคกรหนึ่งจะเปนความรับผิดชอบของหนวยงานประกันคุณภาพ ซึ่งงานวิจัยของ
Lampert, Cooper และ Pagh ชี้ความแตกตางของโครงสรางกระบวนการทางธุรกิจแตละองคกร
เปนแรงเสียดทานและสาเหตุของความไรประสิทธิภาพที่มีนัยสําคัญของการจัดการซัพพลายเชน
30

M.Khouja, “Optimizing inventory decisions in a multi-stage multi-customer
supply chain.” Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review
Vol. 39 (2002) : 193 – 208.
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3. องคประกอบการจัดการซัพพลายเชน เพื่อตอบคําถามวา เราจะบูรณาการและ
จัดการความเชื่อมโยงของแตละกระบวนการอยางไร การศึกษาวิจัยของคูเปอร มารธา แลมบอรท
และเพจ (Cooper, Martha, Lampert and Pagh) ไดแบงสวนประกอบของการจัดการเพื่อ
ความสําเร็จของการจัดการซัพพลายเชนออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมเนนทางกายภาพ เชน การ
วางแผนและการควบคุม การไหลของสินคา และจัดการโครงสรางตางๆ และ 2) กลุมเนนการ
จัดการและองคประกอบดานพฤติกรรมบุคคล เชน การบริหารความสัมพันธ การบริหารความเสี่ยง
การใหรางวัล การสรางทัศนคติ และวัฒนธรรมองคกร เปนตน แมวาการจัดการในกลุมที่ 2 ยากตอ
ความเขาใจและลําบากตอการสนับสนุนใหเกิดขึ้น แตถาองคกรมุงเนนการจัดการเฉพาะในกลุม
ทางกายภาพ การจัดการซัพพลายเชนมีแนวโนมจะพบกับความลมเหลวแนนอน31 เทเจน (Teigen)
ไดเสนอแนวคิดองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนเปนสามระดับ คือ 1) ปฏิบัติการ 2) เทคนิค
และ 3) กลยุทธ โดยในแตละระดับจะมีรายละเอียดการบริหารจัดการที่ตางกัน เริ่มจากระดับ
ปฏิบัติการจะมุงเนนในเรื่องการตัดสินใจรายสัปดาหดานพยากรณความตองการ การวางแผนการ
กระจายสินคา การวางแผนการผลิต และการวางแผนความตองการวัตถุดิบ เปนตน สวนการ
บริหารระดับกลยุทธถือไดวาเปนงานที่ละเอียดออนและมีความสําคัญมากที่สุดเนื่องจากเปนการ
วางแผนและการตัดสินใจระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องที่มีความเชื่อมโยงตอกิจกรรมในระบบโดยรวม
เชน การตัดสินใจเลือกรูปแบบการจัดสงที่ไดรับอิทธิพลจากรูปแบบคัดเลือก การบริหารผูสงมอบ
และการกําหนดที่ตั้งของแหลงผลิต เปนตน32
แนวคิดและหลักการจัดการซัพพลายเชน
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management : SCM)
ประกอบดวย 3 แนวคิด คือ
1. แนวคิดเชิงระบบ (system concept) เปนจุดเริ่มตนของการจัดการซัพพลายเชน
วิธี ก ารเชิ ง ระบบทํ า ให มี ค วามเข า ใจความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกิ จ กรรมและปฏิ สั ม พั น ธ ที่ มี ต อ กั น
แนวคิดเชิงระบบเปนวิธีการจัดการที่พิจารณาแตะหนาที่หรือกิจกรรมวาเกี่ยวของกันอยางไร ความ
31

Douglas M. Lambert, Martha C. Cooper and Janus D. Pagh, “Supply Chain
Management : Implementation Issues and Research Opportunities” The International
Journal of Logistic Management (Vol. 9 ,1998 ),1–18.
32
Rune Teigen, “Information flow in a Supply Chain Management System”
(Diploma thesis, www. Eil.Utoronto.Ca/profiles/rune/dep-thesis.html,1997)
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เกี่ยวของนั้นสงผลกระทบทางบวกทางลบอยางไร การตัดสินใจของกิจกรรมหนึ่งมีผลกระทบตอ
กิจกรรมอื่น หรือการตัดสินใจของกิจกรรมหนึ่งมีผลกระทบตองานของตนอยางไร ผูปฎิบัติงานที่
มองผลกระทบงานของตนตองานอื่นๆ และงานในความรับผิดชอบของผูอื่นตองานของตน เปนการ
มองภาพรวมทั้ ง ระบบ การมองทั้ ง ระบบและมุ ง ผลงานดดยรวมจะทํ า ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากกวาที่แตละหนาที่หรือกิจกรรมมุงประโยชนสูงสุดของตน ทั้งนี้เพราะการบรรลุ
เป า หมายของกิ จ กรรมหนึ่ ง อาจเกิ ด ผลทางลบกั บ กิ จ กรรมอื่ น ได ทํ า ให ผ ลงานโดยรวมไม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นการจัดการซัพพลายเชนจะมีประสิทธิภาพจะตองใชแนวคิด
เชิงระบบในการขับเคลื่อน
2. แนวคิดเชิงตนทุนรวม (total cost concept) แนวคิดเชิงระบบจะนําไปสูแนวคิดเชิง
ตนทุนรวม แนวคิดเชิงตนทุนรวมจะประเมินกิจกรรมตางๆ โดยใชตนทุนเปนตัววัด การวัดตนทุนจะ
ไมใชตนทุนต่ําสุดของแตละกิจกรรม เพราะมีความขัดแยงกัน เชน ฝายการเงินตองการใหตนทุน
สินคาคงคลังนอยที่สุด ซึ่งจะบรรลุปาหมายดวยการสั่งซื้อปริมาณนอยในแตละครั้ง การสั่งซื้อ
ปริ ม าณน อ ยจะมี ผ ลต อ ต น ทุ น การขนส ง การขนส ง ปริ ม าณนอ ยอั ต ราค า ระวางจะสู ง ซึ่ ง งาน
รับผิดชอบงานขนสงจะไมเหนดวยเราะทําใหตนทุนการขนสงสูงขึ้น ขณะที่ฝายการขนสงก็ตองการ
แสดงผลงานดวยการยืนยันที่จะมีการขนสงเต็มยานพาหนะ (full truck load : TL) ซึ่งคาระวางตอ
หนวยต่ําแตก็จะทําใหตนทุนสินคาคงคลังสูง หรือฝายการตลาดตองการตอบสนองความตองการ
ของลูกคาดวยความรวดเร็ว ซึ่งจะบรรลุผลไดก็ดวยการมีคลังสินคาจํานวนมาก และการผลิตแบบ
แตละครั้งจํานวนนอย (lean production) การมีคลังสินคาหลายแหงทําใหตนทุนสินคาคงคลังสูง
ซึ่งฝายการเงินก็จะไมเห็น ขณะที่การผลิตแบบลีน (Lean) ตนทุนการผลิตตอหนวยจะสูงขึ้นซึ่งฝาย
ผลิตจะไมเห็นดวย ดังนั้นองคการจะตองใชตนทุนของการจัดการซัพพลายเชนโดยรวมเปนตัววัด
นั่นคือ ตนทุนแตละกิจกรรมรวมกันแลวใหนอหรือต่ําที่สุด
3. แนวคิดการพิจารณาระหวางไดกับเสีย (trade-offs concept) ตามแนวคิดนี้มอง
กิจกรรมการจัดการซัพพลายเชนที่มีปฎิสัมพันธกัน นโยบายของฝายหนึ่งจะมีผลกระทบกับอีกฝาย
หนึ่งหรือหลายฝาย เมื่อฝายหนึ่งมีนโยบายลดตนทุนจะมีผลใหตนทุนกิจกรรมซัพพลายเชนของอีก
ฝายหรือหลายฝายสูงขึ้น นั่นคือ ไดอยางเสียอยาง แนวคิดนี้แนะใหพิจารณาจุดแลกระหวางไดกับ
เสีย (trades-offs) ที่ตนทุนรวมของการจัดการซัพพลายเชนต่ําสุด33

33

ไชยยศ ไชยมั่นคง และ มยุขพันธุ ไชยมั่นคง, Logistics and Supply Chain Strategy
Completing in the Global Market (กรุงเทพ ฯ : ซี.วาย.ซิซเท็ม พริ้นติ้ง จํากัด,2550), 29-32.
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ความสําเร็จและประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management :
SCM) ขึ้นอยูกับสามหลักการ คือ
1. หลักการประสิทธิภาพ (efficiency) โดยที่ทรัพยากรมีจํากัด การใชทรัพยากรมี
คาใชจายหรือเปนตนทุน การใชทรัพยากรอยางประหยัดในการดําเนินงานจึงกลางวางานนั้นมี
ประสิท ธิภาพ ประสิท ธิภาพจึง มีนัยการใชทรัพยากรอยางประหยัดเพื่อบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนด การจัดการซัพพลายเชนมีความซับซอนและยุงยากเพราะเกี่ยวของกับกับฝายตางๆภายใน
องคกรและองคกรภายนอก ประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชนมิไดขึ้นอยูกับองคกรใดองคกร
หนึ่งเทานั้น แตขึ้นอยุกับทุกขั้นของซัพพลายเชน ซัพพลายเชนจะตองขจัดความสูญเสีย (waste)
และไมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อใหตนทุนซัพพลายเชนต่ําสุด
2. หลักการไดประโยชนรวมกัน (mutual benefit) ประสิทธิภาพการจัดการซัพพลาย
เชนจะตองมีตลอดเสนทางเดินของผลิตภัณฑตั้งแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดบริโภค ซึ่งเกิดจากผลการ
กระทําของทุกขั้นซัพพลายเชน สมาชิกแตละขั้นตองใชความพยายามในการจัดการซัพพลายเชน
อยางมีประสิทธิภาพ การเพิ่มคุณคาและกําไรรวมซัพพลายเชนสูงสุด กําไรซัพพลายเชนลวนเปน
ผลงานของสมาชิกซัพพลายเชนทั้งหมด สมาชิกทุกคนจึงควรไดประโยขนอยางเปนธรรม
3. หลักการผูบริโภคพึงพอใจ (customer satisfaction) การจัดการซัพพลายเชนจะตอง
บรรลุวัตถุประสงค 2 ประการ คือ มีประสิทธิภาพ (efficiency) และมีประสิทธิผล (effectiveness)
หรือลูกคาพึงพอใจ ความพึงพอใจของลูกคาประกอบดวย ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ ความพึง
พอใจในที่สามารถหาซื้อไดในเวลาและสถานที่ตองการ ความพึงพอใจจากการสงมอบสินคาที่
รวดเร็ว สม่ําเสมอ ครบตามจํานวน อยูในสภาพสมบูรณและราคาสมเหตุสมผล34
จากการสังเคราะหหนังสือ Supply Chain Logistic; Theory and Practice โดย Prof.
Tsutomu Araki แปลโดย รศ.กฤษดา วิศวธีรานนท และ ดร.กุลพงศ ยูนิพันธ ผูวิจัยไดสรุปแนวคิด
และหลักการการจัดการซัพพลายเชนใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น มีหลักการจัดการ ดังนี้
1.การถายทอดความตองการของผูบริโภค (communication demand) เปนการ
ติดตอสื่อสาร (communication) ใหทราบถึงความตองการของลูกคาไดทันทวงทีเปนเรื่องที่จําเปน
อยางยิ่งโดยอาศัยการแบงปนและการนําขอมูล (sharing information) ไปใชไดอยางรวดเร็วทั้ง
ภายในองคกรและระหวางองคกรเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยาง
ถูกตอง และรวดเร็ว

34

เรื่องเดียวกัน, 32-34.
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2. การรวมตัวกับผูจัดสงวัตถุดิบ (supplier integration) การรวมตัวกันระหวางผูผลิต
กับผูจัดสงวัตถุดิบโดยการทํางานรวมกันอยางใกลชิด เปรียบเสมือนเปนองคกรเดียวกัน มีการ
รวมมือกันทุกดาน เชน การรวมมือกันในการพัฒนาสินคา (joint product development) มีความ
รวมมือทางดานเทคโนโลยีและขอมูล เพื่อใชพัฒนาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑรวมกัน ระหวางผูจัดสง
วัตถุดิบและผูผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ รวมไปถึงการลดตนทุนในซัพพลายเชน
3. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชรวมกัน (joint management information
system use) เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชรวมกัน เชน แลกเปลี่ยนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสภายในองคกร และอินเตอรเน็ตมาใชเพื่อชวยในการแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งภายใน
องคกรและระหวางองคกร นอกจากนี้ยังรวมถึงความสามารถที่ใชในการตรวจติดตามสถานะของ
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และขอมูลตลอดซัพพลายเชน โดยอาศัยการนําระบบสารสนเทศมาใชซึ่งตอง
สามารถรองรับกับระบบของทุกฝายที่เกี่ยวของในซัพพลายเชน โดยอยูบนรากฐาน 3 ประการ ดังนี้
3.1 ตองสรางความยืดหยุน (flexibility) ใหกับทุก ๆ องคกรที่อยูในซัพพลายเชนในการ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่หลากหลาย
3.2 ตองสรางความรวดเร็วคลองตัว (agility) ในทุกการปรับเปลี่ยนกลยุทธตางๆ ในการ
ดําเนินงานใหสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอซัพพลายเชนขององคกร
3.3 สามารถมองเห็น และแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศไดทะลุตลอดซัพพลายเชนเพื่อ
นํา เอาข อมูล เหลา นั้ น มาใช ใ นการเชื่อ มประสานระหว า งองคกรตา งๆ ในซัพ พลายเชนให เ กิ ด
ประโยชนรวมกันอยางสูงสุด
4. การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงาน (operation improvement) เปนการ
มุงเนนการประสานงาน และ รวมมือกันระหวางองคกรตาง ๆ ภายในซัพพลายเชน ดวยการลด
ความซ้าํ ซอน และกําจัดงานที่ไมกอใหเกิดประโยชนออกไป
5. การแบงกลุมผูบริโภค (customer categories) เปนกระบวนการที่เปาหมายหลัก คือ
การแบงกลุมผูบริโภคตามความตองการดานบริการที่แตกตางกันและปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทํางานในซัพพลายเชนใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภคแตละกลุมนั้นๆ
6. การพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดประสิทธิภาพ (performance measurement) เปน
การวัดความสําเร็จของซัพพลายเชนในการเขาถึงผูบริโภค35
35

Tsutomu Araki, Supply Chain Logistic; Theory and Practice แปลโดย รศ.กฤษดา
วิ ศ วธี ร านนท และ ดร.กุ ล พงศ ยู นิ พั น ธ (กรุ ง เทพฯ :
สมาคมส ง เสริ ม เทคโนโลยี (ไทยญี่ปุน),2548),12-87.
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กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการซัพพลายเชน
คริ สโตเฟอร (Christopher) ไดก ลา ววา การจัดการซัพ พลายเชน (Supply
Chain
Management) มีกระบวนการหรือขั้นตอนสี่ขั้น ดังนี้ 1) การทําขอตกลง 2) กลยุทธในการ
ปฏิบัติงาน 3) การวัดประสิทธิผล และ 4) การพัฒนาอยางตอเนื่อง
1. การทําขอตกลง (contact review) เนื่องจากการจัดการซัพพลายเชน หมายถึง การ
บริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในซัพพลายเชนตั้งแตตนสายการผลิตไปถึงปลายสาย
ดังนั้นการเริ่มตนของการจัดการซัพพลายเชนจึงตองมาจากการที่ผูบริหารของทุกองคกรที่เกี่ยวของ
ในสายการผลิตไมวาจะเปน ผูจัดสง โรงงานผูผลิต คลังสินคา ตัวแทนจําหนายและรานขายปลีก
ทําความตกลงในการเปนพันธมิตรกันเพื่อรวมกันพัฒนาประสิทธิภาพของซัพพลายเชนในการที่จะ
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคขั้นสุดทาย ขอตกลงที่ทํารวมกันอาจจะประกอบดวย
1.1 การมีเปาหมายเดียวกัน คือ พัฒนาประสิทธิภาพซัพพลายเชนใหมีความสามารถ
ในการตอบสนองความพึงพอใจในระดับที่ลูกคาตองการหรือเกินกวา เพื่อนํามาสูความไดเปรียบ
ในการแขงขันของทั้งหวงโซ
1.2 แนวทางการปฏิบัติงานและการติดตอสื่อสาร และการรวมมือกันในการปฏิบัติงาน
เพื่อนํามาสูเปาหมายที่ตั้งไวโดยใชกลยุทธ ความรู วิธีการ และเทคนิคตาง ๆ เขามาชวยในการ
ปฏิบัติงาน เชน การใชอินเตอรเน็ตในการติดตอสื่อสาร การรวมมือกันบริหารวัสดุคลังทั้งหวงโซ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1.3 ตัววัดผลหรือดัชนีวัดประสิทธิภาพ ที่จะนํามาใชในการวัดผลการปฏิบัติงาน
2. กลยุทธในการปฏิบัติงาน (strategy in operation) เมื่อทําขอตกลงแลว จึงกําหนด
กลยุทธ วิธีการหรือเทคนิคตางๆ ชวยในการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว กลยุทธ
และวิธีการตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชบริหารจัดการกับการปฏิบัติงานในซัพพลายเชน ดังนี้
2.1 การใชฐานขอมูลเดียวกันเพื่อใชในการตัดสินใจ เชน การวางแผน การผลิต การ
จัดซื้อ การกําหนดระดับวัสดุคงคลัง เปนตน โดยขอมูลที่ใชนั้นคือขอมูลความตองการของลูกคาที่
แทจริงที่ไดมาจากผูขายปลีก เพื่อทําใหตนสายของสายธารการผลิตลดความเสี่ยงในการผลิต
สินคาที่มากเกินความตองการจํานวนมาก และทําใหสายการผลิตมีความยืดหยุนในการรับมือตอ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดไดเปนอยางดี
2.2 การติดตอสื่อสารโดยใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส เชน อินเตอรเน็ต EDI โทรศัพท
เทคโนโลยีทางการสื่อสารเหลานี้จะชวยทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็ว สะดวกมากขึ้น
ชวยลดงานเอกสารหรือการปฏิบัติงานซ้ําซอนที่ไมจําเปนออกไป นอกจากนี้ยังถือเปนสวนหนึ่งที่
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ช ว ยลดเวลานํ า ในการสั่ ง ซื้ อ ทํ า ให เ วลานํ า รวมในการผลิ ต ลดลง ส ง ผลให ส ามารถนํ า เสนอ
สินคาเขาสูตลาดหรือสงสินคาใหลูกคาไดรวดเร็วทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ การติดตอสื่อสารที่
รวดเร็วยังชวยใหซัพพลายเชนมีความสามารถในการยืดหยุนตอการตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
เชน เมื่ อลู ก ค า เปลี่ ย นแปลงไป การสื่ อ สารที่ร วดเร็ว ชว ยใหอ งค ก รผลิต จนถึ ง ผู จัดสง สามารถ
ปรับเปลี่ยนแผนการผลิตไดทันเวลา
2.3 การบริหารคงคลังและเวลานําในการผลิตทั้งซัพพลายเชน ระดับของคงคลังและ
เวลานําการผลิตนั้น จึงกลาวไดวา มีความสัมพันธกันโดยตรงหากเวลานําการผลิตมีคาสูง องคกร
จําเปนจะตองมีระดับของคงคลังสูงเพื่อเปนการเผื่อไวปองกันในกรณีฉุกเฉิน เชน วัตถุดิบมาสงชา
กวากําหนด หรือเกิดของเสียในการผลิตและไมสามารถแกไขได จําเปนตองผลิตเพิ่ม กรณีกลับกัน
หากองคกรมีระดับของคงคลังสูง ก็สงผลใหเวลานําในการผลิตสูงตาม ซัพพลายเชนควรลดระดับ
ของเวลานํารวมทั้งหมด เพราะสิ่งเหลานี้นํามาซึ่งคาใชจายและความสูญเปลา และการนําเสนอ
ปรับปรุงระบบการผลิต เชน ใชแนวคิดระบบ JIT (just in time) ใชกลยุทธการดึง (pull system) ใช
แนวคิดลีน (lean concept) เปนตน
2.4 การใหความสําคัญดานคุณภาพ คุณภาพเปนสิ่งสําคัญที่ลูกคามักจะคํานึงถึงใน
การซื้อหรือเลือกใชเปนอันดับแรก ดังนั้น การจัดการซัพพลายเชนควรใหความสําคัญในเรื่องของ
คุณภาพอยางมาก นับตั้งแตการเปนวัตถุดิบจนกลายเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยใชเทคนิคตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ อาทิเชน ซิกสซิกมา (Six Sigma) TQM ( Total Quality
Management) เครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ (7QC Tools) เครื่องมือบานคุณภาพ (QFD) หรือ
ระบบ ISO ตาง ๆ เปนตน
2.5 การใหความสําคัญในการเพิ่มคุณคาใหกับลูกคา ซึ่งสามารถนําแนวคิดการผลิต
แบบลีนมาใชไดโดยตรง เพราะแนวคิดการผลิตแบบลีน คือ การมุงเนนกิจกรรมที่ถือเปนการเพิ่ม
คุณคาในมุมมองของตัวลูกคา กิจกรรมหรือการกระทําใดที่ไมเปนการเพิ่มคุณคาจะถือวาเปน
ความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในระบบซึ่งควรจะถูกกําจัดทิ้งไป หรือถาหากไมสามารถกําจัดทิ้งไดเพราะ
แมวาจะไมเปนการเพิ่มคุณคาแตถือเปนกิจกรรมที่จําเปนในการผลิตก็ควรหาวิธีลดความสูญเปลา
เหลา นั้นลงใหเหลื อนอยที่ สุด เหตุผลที่ ควรลดหรือกํา จั ดความสูญเปลา ออกไปนั้นเพราะจาก
การศึกษาพบวา ในการผลิตซึ่งเวลานํารวมทั้งหมด 100 เปอรเซ็นต จะมีกิจกรรมที่ถือวาเปนการ
เพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑเพียง 5 เปอรเซ็นต อีก 95 เปอรเซ็นต ถือเปนกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคา
ใหกับผลิตภัณฑ ดังนั้นหากเราสามารถกําจัดหรือลดกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคาใหกับผลิตภัณฑ
ออกไปครึ่งหนึ่ง ก็ถือวาเราสามารถปรับปรุงเวลานําใหดีขึ้นถึง 47.5 เปอรเซ็นต
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2.6 กลยุทธพันธมิตร (alliances strategy) คือการเปนพันธมิตรกันทางธุรกิจ ซึ่งเกิด
จากหลักการที่เนนความสามารถหลักเฉพาะขององคกร (core strength) คือ การที่แตละองคกร
นั้นจะใหความสนใจเฉพาะแกนหรือจุดเดนของตัวเอง ดังนั้น กิจกรรมอื่นที่ไมถือเปนความสามารถ
หลักจะถูกวาจางใหองคกรอื่นทํา เชน การทําการขนสงสินคา การจางทําบรรจุภัณฑ ทําใหเกิดคํา
วา outsourcing และ third party logistics : 3PL ขึ้นมา หรืออาจเกิดการบริหารความสัมพันธ
รู ป แบบใหม ซึ่ ง ต า งจากอดี ต ที่ ทํ า หน า ที่ ข องแต ล ะองค ก รแยกกั น มาสู ก ารร ว มมื อ กั น ในการ
ปฏิบัติงาน เชน การบริหารคงคลังโดยผูจัดสง (vendor managed inventory : VMI) การรวมคลัง
กระจายสินา (distributor integration : DI) เปนตน
3. การวัดประสิทธิภาพ (Performance Measure)
ขั้นตอนนี้เปนการนําดัชนีวัดประสิทธิภาพที่ทําการตกลงไวรวมกันในขั้นตอนแรกมาใช
วัดผลการปฏิบัติงานการบริหารซัพพลายเชนวามีประสิทธิภาพเปนอยางไรหลังนําแนวคิดการ
บริหารซัพพลายเชน โดยนําเทคนิคและกลยุทธตาง ๆ มาใช โดยปกติแลวควรตองมีประสิทธิภาพดี
ขึ้น หากไมเปนเชนนั้นควรพิจารณาหาสาเหตุและปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานเพื่อหาทางแกไข
และปองกันตอไป
4. การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) การบริหารจัดการที่ดีควรจะ
จะตองมีการพัฒนาอยูอยางสม่ําเสมอ เพราะการที่การบริหารจัดการดีขึ้นในระดับหนึ่งนั้นไมไดถือ
วาเปนการบริหารจัดการที่ดีที่สุดแลว โดยปกติจะถือวาเปนการจัดการที่เหมาะสมที่สุดในชวงเวลา
หรือในสถานการณขณะนั้น แตเมื่อสถานการณและสภาพแวดลอมรอบขางเปลี่ยนแปลงไปก็
จําเปนตองมีการปรับปรุงการจัดการใหเหมาะสมตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้
การที่ไมมีการพัฒนาจะทําใหคูแขงสามารถพัฒนาความสามารถให เทาเทียมขึ้นมาและอาจจะ
แซงหน า ได ใ นที่ สุ ด เพราะฉะนั้ น การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งจึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ค ง
ความสามารถในการไดเปรียบคูแขงตอไป36

36

M. Christopher, Logistic and Supply Chain Management : Strategies for
Reducing Cost and Improve Service (U.S.A : Financial Times Professional Limited ,
1998 ), 92–112.
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กิจกรรมการจัดการซัพพลายเชน
งานวิจัยของฮิววิท (Hewitt) ไดศึกษาการจัดการซัพพลายเชนที่ประสบความสําเร็จกวา 30
ธุรกิจ พบวาธุรกิจจะแบงกิจกรรมภายในซัพพลายเชนอยูระหวาง 9 ถึง 24 กิจกรรม และสอง
กิ จ กรรมที่ ต อ งมี เ หมื อ นกั น สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภท คื อ การเติ ม เต็ ม ความต อ งการ (Order
Fulfillment) และการพัฒนาสินคา (Product Development)37 สวนงานของแลมเบิรท คูเปอร
และเพจ (Lambert, Cooper และ Pagh) พบวาผูบริหารในแตละธุรกิจที่ศึกษาจะกําหนด
กระบวนการหรือกิจกรรมภายในธุรกิจอยูระหวาง 1 ถึง 7 กิจกรรม38 สอดคลองกับพอรทเทอร
(Porter) ที่ไดเสนอแบบจําลองโซคุณคา (value chain model) ตามแผนภาพที่ 6 วาการจัดการซัพ
พลายเชนเปนรูปแบบหนึ่งที่ใชเพื่ออธิบายกิจกรรมภายในซัพพลายเชน ซึ่งประกอบดวยกลุมกิจ
กรรมการบริหารงานขององคกรที่มีความสัมพันธกัน และมีความเกี่ยวเนื่องกับการสรางคุณคาเพิ่ม
ใหกับวัตถุดิบ เริ่มตั้งแตการรับวัตถุดิบเขาระบบ วัตถุดิบผานเขาสูกระบวนการแปลงสภาพจน
กลายเปนสินคาสําเร็จรูป โดยขั้นตอนตั้งแตการรับวัตถุดิบจนกระทั่งแปลงวัตถุดิบใหเปนสินคา
สําเร็จรูปจะสัมพันธกับการใชทรัพยากร ไมวาจะเปนเงิน แรงงาน วัตถุดิบ อุปกรณ สิ่งปลูกสราง
ที่ดิน ตลอดจนการบริหารจัดการ แคปลินสกี และ มอรริส (Kaplinsky and Morris) ไดเพิ่มเติมวา
โซคุณคา เปนคําที่อธิบายถึงกลุมกิจกรรมที่นําสินคาหรือบริการจากแนวคิดผานขั้นตอนตางๆ ของ
กระบวนการผลิ ต จนกลายเป น สิ น ค า สํ า เร็ จ รู ป พร อ มจั ด ส ง ถึ ง ผู บ ริ โ ภคคนสุ ด ท า ย รวมถึ ง
กระบวนการการจัดสินคาหลังจากใชงานดวย โดยโซคุณคาขององคกรจะถูกเชื่อมตอกับโซคุณคา
ของผูสงมอบและโซคุณคาของลูกคา เปนระบบความสัมพันธที่มีขนาดใหญ หรือ ระบบคุณคา
(Value System) ดังนั้นผลตอบแทนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นอยูกับปจจัยภายในโซคุณคาของ
องคกรเทานั้น แตขึ้นอยูกับปจจัยภายในระบบคุณคาที่องคกรมีสวนรวม39 กิจกรรมในโซคุณคา
แบงเปนสองสวน คือ กิจกรรมพื้นฐาน และกิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมพื้นฐาน คือ กิจกรรมทีม่ สี ว น
สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ วั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค า โดยตรง ส ว นกิ จ กรรมสนั บ สนุ น คื อ กิ จ กรรมอื่ น ซึ่ ง
สนับสนุนกิจกรรมหลัก แตไมมีสวนโดยตรงในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา ดังนี้

37

S. Hewitt, “Measurement on an integrated supply chain.” (Thesis of Department
of Engineering Logistics , Lund , 1997 ), Abstract.
38
Douglas M. Lambert , Martha C. Cooper and Janus D. Pagh, Ibid., 10.
39
Raphael Kaplinsky and Mike Morris, “Handbook for value chain research.”
Journal of Operations Management Vol. 21 (March , 2000) : 1–18.
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Margin
กิจกรรม
สนับสนุน
การจัดสง

การจัดการภายในองคกร
การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดซื้อ
การเก็บ,
การตลาด
การผลิต
กระจายสินคา
และขาย

บริการ

กิจกรรมหลัก

แผนภาพที่ 7 โซคุณคาของ Michael E. Porter
ที่มา : Michael E. Porter, Competitive Strategy, 2nd ed. (New York : The Free Press,
1985 ), 67.
Inbound Logistics กิจกรรมที่มีความสัมพันธกับผูสง มอบ เชน การรับ การจัดเก็บ การ
ควบคุมระดับของวัตถุดิบ การจัดกระทําขอมูลที่เกีย่ วของกับวัตถุดิบ โดยเทคโนโลยีที่ใชในกิจกรรม
ประกอบไปดวย การขนสง การสงวัสดุ การจัดเก็บวัสดุ การสื่อสาร การทดสอบ และระบบขอมูล
Operations คือ กิจกรรมที่กอใหเกิดคุณคาโดยการแปลงสภาพวัตถุดิบจนกลายเปน
สินคาหรือบริการ โดยเทคโนโลยีที่ใชในกิจกรรมนี้จะประกอบไปดวย กระบวนการผลิต วัตถุดิบ
เครื่องจักร และเครื่องมือ การขนถายวัสดุ การบรรจุหีบหอ การรักษาสภาพ การออกแบบและ
จัดการสิ่งปลูกสรางและระบบขอมูล
Outbound Logistics คือกิจกรรมที่ดําเนินการสงมอบสินคาไปยังลูกคา รวมถึงการจัดเก็บ
สิน ค า การเติม เต็ม ความตอ งการของลู ก คา โดยเทคโนโลยีที่ใช ใ นกิจกรรมนี้ประกอบไปดว ย
การขนสงการขนถายวัสดุ การสื่อสาร ระบบขอมูล และการบรรจุหีบหอ
Sales and Marketing คือกิจกรรมใดๆ ที่ทําใหผูซื้อดําเนินการจัดหาสินคา รวมไปถึงการ
เลือกชองทางในการโฆษณา ประชาสัมพันธ และการกําหนดราคาสินคา
Service คือ กิจกรรมในการรักษาสภาพของสินคาหลังการขาย รวมถึงการซอมและ
ใหบริการกับลูกคาโดยเทคโนโลยีที่ใชในกิจกรรมนี้ประกอบดวย การบริการ การทดสอบ การ
สื่อสาร และระบบขอมูล40
40

Steven Ten Have, Wouter Ten Have, Frans Stevens and Marcel Van Der Elst
with Fiona Pol-Coyne, Key Management Models : The Management Tools and Practices
will Improve Your Business (New York : Pearson Education Limited, 2003),319–323.
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกิจกรรมภายในซัพพลายเชนกับกิจกรรมในโซคุณคา
รูปแบบ
กิจกรรม
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก

กิจกรรม
สนับสนุน

กิจกรรมในการจัดการซัพพลายเชน
โซคุณคาของ Porter
งานวิจัยดานการจัดการซัพพลายเชน
Inbound Logistics
การจัดเก็บและการบริหารระดับวัตถุดิบคงคลัง (Verwijmeren, Van
Der Vlist และ Van Donselaar, 1996 ; Bhanskaran, 1996)
Operations
การวางแผนผลิต การผลิต การควบคุมคุณภาพ (Copacino และ
Rosenfield, 1992; Fisher and Raman, 1996; Cam และ
คณะฯ,1997; Garg และ Tang, 1997; Graves, Kletter และ Hetzel,
1998; Levy, 1997)
Outbound Logistics
การจัด เก็ บ และการบริห ารระดั บ สิน ค า คงคลั ง, การจั ด ส งสิ น ค า
(Anupindi และ Bassok, 1996; Satterfield Robinson 1996;
Baganha Cohen, 1998)
Sales and Marketing
การขาย, การตลาด, การสรางความสัมพันธกับลูกคา (Mourits และ
Evers, 1995; Lederer และ Li, 1997)
Service
การบริการหลังการขาย (Gopal, 1992)
งานซอมบํารุง ธุรการ งานกฎหมาย การบริหารงานบุคคล งานวิจัยและพัฒนา การจัดซื้อ
(Leedenders, Nollet และ Ellram, 1994; Choi และ Hartley, 1996; Gentry, 1996; Holmlund,
1996; Tagaras และ Lee, 1996)

กาเนสฮานและคณะ (Ganeshan and others) ไดศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการกิจกรรมภายในซัพพลายเชน และไดนําเสนอการแบงกิจกรรมภายในซัพพลายเชน
ออกเปน 4 กลุม ดังนี้คือ
1. การจัดการและควบคุมระดับสินคาคงคลัง เปนการศึกษาถึงกลยุทธ และวิธีการ
จัดการและควบคุมระดับสินคาคงคลังหลายรูปแบบ เชน กลยุทธการผลิตแบบ Postponement
เปนกลยุทธ 4 ลักษณะ คือ 1) แบบการติดตราสินคา โดยสินคาในคลังจะถูกระบุและติดตราหลัง
ไดรับคําสั่งเทานั้น 2) แบบการบรรจุหีบหอโดยสินคาในคลังจะถูกบรรจุหีบหอหลังไดรับคําสั่งซื้อ
เทานั้น ซึ่งกลยุทธสองแบบแรกเหมาะสําหรับสินคาตนทุนสูง โดยตราสินคาและหีบหอมีผลตอ
ราคาในสัดสวนที่สูง 3) แบบการประกอบ โดยสินคาในคลังจะถูกประกอบเฉพาะที่ใชัชิ้นสวน
เหมือนกันในแตละรุน ชิ้นสวนที่ตางกันจะถูกประกอบหลังไดรับคําสั่งซื้อเทานั้น กลยุทธเหมาะ
สําหรับสินคาที่แยกเปนรุน ๆ และ 4) แบบการผลิต โดยสินคาจะถูกผลิตหลังไดรับคําสั่งซื้อแลว
เทานั้น Postponement เปนกลยุทธที่เหมาะสมสําหรับสินคาที่มีวงรอบอายุสั้น และมูลคาของ
สินคาเปนปจจัยสําคัญที่สุดของการพิจารณาเพื่อประยุกตใชกลยุทธ โบเวอรซอคซ (Bowersox)
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พบวาภายใตขอจํากัดเฉพาะกลยุทธ Postponement ใหโอกาสผูบริหารปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบการกระจายสินคา และสามารถการลดตนทุนที่มีความสัมพันธกับการกระจายสินคาไดอยาง
มีนัยสําคัญ41 ในสวนของการจัดซื้อ ยังเปนที่ขัดแยงกันระหวางแนวคิดการจัดซื้อจากผูสงมอบ
แหลงเดียว และการจัดซื้อจากผูสงมอบสองแหลง อเคลลา (Akella) ไดศึกษากลยุทธการจัดซื้อ
จากผูสงมอบสองแหลง พบวา สามารถปองกันปญหาความไมแนนอนของการจัดสงและคุณภาพ
อยางมีนัยสําคัญ ตรงขามกับการศึกษาของชินและคณะ (Shin and others) พบวา การจัดซื้อจาก
ผูสงมอบแหลงเดียวกลับสงผลใหสมรรถนะขององคกรและซัพพลายเชนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ42
2. กิจกรรมการผลิต การวางแผนและกําหนดลําดับการผลิต เกี่ยวของกับการ
กําหนดและวัดประสิทธิภาพของการผลิต ตลอดจนการวางแผนและการกําหนดลําดับการผลิตที่
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซัพพลายเชน พบวากิจกรรมการวางแผนมีการศึกษาวิจัยมาก
ที่สุด โดยสวนใหญเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยยกระดับการจัดการซัพพลายเชน
ดังเชน ครูเกอร (Kruger) ไดศึกษาการจัดการซัพพลายเชนดานการวางแผนและการจัดซื้อ พบวา
ประสิทธิภาพที่แทจริงขององคกรจะขึ้นอยูกับสมรรถนะของซัพพลายเชนที่เกี่ยวเนื่องกับขอมูลใน
แบบจําลองทางสถิติ รีดเดอรเรอร และ ลี (Lederer and Li) ศึกษาการแขงขันระหวางองคกรที่
ผลิตสินคาสําหรับลูกคาที่มีความออนไหวตอการรอคอย (Lead time) พบวาองคกรสามารถบริหาร
ความตองการของลูกคาโดยตั้งราคาสินคาและอัตราการผลิตสําหรับลูกคาแตละประเภท โดยเลือก
นโยบายลําดับการผลิตที่เหมาะสมได ลูกคาที่ตองการสินคาที่รวดเร็วกวาก็จะตองซื้อสินคาใน
ราคาที่สูงกวา เลวี (Levy) พบวาการผลิตแบบ Lean ที่มีประสิทธิภาพตองประกอบไปความถี่และ
การไหลของขอมูลและสินคาที่รวดเร็วตลอดโซคุณคา โดยปจจัยสําคัญของการผลิตแบบ Lean คือ
การออกแบบผลิต และของเสียปริมาณต่ําภายในซัพพลายเชน เกรฟ และคณะ(Graves and
others) นําเสนอแบบจําลองพลวัต เพื่อวางแผนระบบสินคาคงคลังที่มีรูปแบบการผลิตแบบ
Echelon
โดยสามารถพิ สูจ น ไ ดถึ ง ประโยชน ในภาพรวมขององค ก รที่ ไ ดรั บ จากการมอง
ความสัมพันธตลอดทั้งสายซัพพลายเชนมากกวาการมองภาพในแตละจุด

41

D.J.Bowersox, Logistics Management (New York : McGraw-Hill,1988),48–60.
42
Hojung Shin, David A. Collier and Darryl D. Wilson , “Supply management
orientation and supplier / buyer performance” Journal of Operations Management Vol.
18 ( 2000 ) : 317–333.
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3. การแบงปนขอมูล การประสานงาน และการเฝาระวัง กลาวถึงแบบแผนสําหรับ
ความรวมมือและการควบคุมการแบงปนขอมูลที่ชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารซัพพลาย
เชน ถ า พิจ ารณาจากคํา จํ า กั ด ความของซั พ พลายเชน พบวา นอกจากวัตถุ ดิบ และสิ น ค า แล ว
ทรัพยากรที่สําคัญอีกประการที่มีบทบาทในการกําหนดประสิทธิภาพของการบริหารซัพพลายเชน
คือ ขอมูล และเนื่องจากภายในซัพพลายเชนประกอบไปดวยกิจกรรมหรือสมาชิกจํานวนมาก
ความดอยประสิทธิภาพของการบริหารขอมูลเปนปญหาที่พบไดบอยครั้ง เชน Bullwhip Effect ที่มี
สาเหตุมาจากการพยากรณความตองการของลูกคาที่ขาดความแมนยํา ไมวาจะเปนความตองการ
ของลูกคาภายในหรือลูกคาภายนอกซึ่งเชื่อมโยงกันในซัพพลายเชน นอกจากนั้นยังมีสาเหตุมา
จากการบริ ห ารคํ า สั่ ง ซื้ อ ที่ มี ลั ก ษณะเป น ล อ ต หรื อ ความผั น ผวนของราคาวั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค า
ตลอดจนกิจกรรม สงเสริมการขายตางๆ เรด และ แซนเดอร (Reid และ Sander) ไดแนะนําวิธกี าร
แกไขปญหาที่เกิดจาก Bullwhip Effect ไวหลายแนวทาง เชน การพิจารณาขอมูลที่ไดจากการ
พยากรณความตองการในทุกระดับของซัพพลายเชน การแบงปนขอมูลความตองการที่แทจริงซึ่ง
กันและกันระหวางสมาชิกในซัพพลายเชน การบริหารคําสั่งซื้อบนพื้นฐานความตองการที่แทจริง
แทนการบริหารคําสั่งซื้อแบบลอต หรือการควบคุมเสถียรภาพราคาสินคา อาทิเชน กลยุทธ “ราคา
ถูกทุก ๆ วัน” ของ Wal-Mart นอกจากนั้น ลี และคณะ (Lee and others) ไดศึกษาการบิดเบือน
ของขอมูลในซัพพลายเชนในรูปของ Bullwhip Effect โดยวิเคราะหแหลงที่มาของ Bullwhip Effect
ตลอดจนกลยุทธที่ประยุกตใชเพื่อลดผลกระทบทางลบจากปญหาดังกลาว พบวาการรวมมือและ
การประสานงานของสมาชิกในซัพพลายเชนมีนัยสําคัญในการตอบโตปญหาการบิดเบือนขอมูล
ความตองการในซัพพลายเชน นอกจากนั้นปญหาดานการบริหารระบบสินคาคงคลังและการผลิต
แบบ Echelon หรือ Multi-Echelon ที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการแกไขปญหา
พบวามีการศึกษามากขึ้น มอนแซด และ แอ็คกาวัล (Moinzadeh and Aggarwal) ไดศึกษาการ
จัดการระบบสินคาคงคลังแบบ Multi-Echelon โดยการใชขอมูลเปนพื้นฐานเพื่อจัดการกับคําสั่ง
ซื้อแบบเรงดวน พบวาขอมูลที่มีอยูในระบบสามารถนํามาใชเพื่อชวยสรางทางเลือกในการตัดสินใจ
ตอบสนองตอคําสั่งซื้อของลูกคาโดยทางเลือกที่เหมาะสมจะทําใหตนทุนการจัดกาต่ําลง และยัง
พบวามีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารซัพพลายเชน
เชน เทคโนโลยี EDI ซึ่งมีผลตอการจัดสงแบบทันเวลา สงผลใหประสิทธิภาพการจัดสงวัตถุดิบและ
สินคาในซัพพลายเชนดียิ่งขึ้น คลายกับงานวิจัยของ โอเบรียน และ เฮด (O’Brien and Head) ได
ศึกษาการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ พบวาเทคโนโลยี EDI มีความสําคัญในการสนับสนุน
ธรกิจในระบบ JIT โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานโลจิสติกส (logistics)
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4. เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน ศึกษาถึงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อชวยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในซัพพลายเชน โดยสวนใหญจะเปนการศึกษาเพื่อนําเสนอ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร เชน สลัดส และคณะ (Slats and others) ไดศึกษาแบบจําลองของ
สายโซโลจิสติกส (logistics chain) โดยการวิเคราะหและประเมินบทบาทของเทคนิคการวิจัย
ดําเนินงาน (OR) พบวา เทคนิคการวิจัยดําเนินงานเหมาะสมอยางมากในการวิเคราะหสมรรถนะ
ของกระบวนการและกลุมยอยของโลจิสติกส (logistics) และ บากาฮานา และ โคเฮน (Bagahana
and Cohen) ศึกษาเสถียรภาพของผลกระทบและสินคาคงคลังในซัพพลายเชน โดยนําเสนอ
แบบจําลองเพื่ออธิบาย Bullwhip Effect ที่มีผลตอการบริหารระดับสินคาคงคลัง และเพื่อระบุ
กลไกที่สามารถยกระดับเสถียรภาพในจุดตางๆ ของซัพพลายเชนได โดยพบวาผูขายสงสามารถ
สรางเสถียรภาพ ใหกับซัพพลายเชนไดโดยการสงคําสั่งซื้อใหกับผูผลิตดวยความแปรปรวนใน
ระดับต่ํากวาความแปรปรวนที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการสั่งซื้อของรานคายอย43
ตัวแบบอางอิงการปฏิบัติการซัพพลายเชน
แนวคิดการพัฒนาการจัดการซัพพลายเชนขององคกร เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการ
พิจารณาถึงความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกรธุรกิจ
การจัดการซัพพลายเชนตองพิจารณาในภาพรวมของกระบวนการตางๆ ในการนํามาใชกับองคกร
ต องมี ขั้ น ตอนการจั ด การสํา หรับ การปรั บ เปลี่ย นองค ป ระกอบในสว นตา งๆ ให ส ามารถบรรลุ
เปาหมายของการจัดการซัพพลายเชน ตัวแบบอางอิงการปฏิบัติการซัพพลายเชน (Supply Chain
Operations Reference Model : SCOR) พัฒนาโดยสมาคมซัพพลายเชน (Supply Chain
Council : SCC) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ไมหวังผลกําไร ตั้งขึ้นมาในป ค.ศ.1996 เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนองคกรที่สนใจการจัดการซัพพลายเชนและนําไปปฏิบัติ ผูกอตั้ง คือ The Institute
Advanced Manufacturing Research (AMR) Pittigio Robin Todd & McGrath (PRTM)
SCOR-Model ใชอธิบายลักษณะและแสดงใหเห็นกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการ
ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา ชวยแกปญหาการขาดมาตรฐานและกรอบ
การทํางาน (framework) สวนประกอบของตัวแบบอางอิงปฏิบัติการซัพพลายเชน ชวยแกปญหา
โดยมีการกําหนดกระบวนการตาง ๆ เปนมาตรฐานเดียวกัน และมีคําอธิบายกระบวนการซึ่งจะ
43

Ram Ganeshan, Jack Eric, M. J. Magazine and Paul Stephens, “A Taxonomic
Review of Supply Chain Management Research” The International Journal of Logistics
Management Vol.17( 1988 ) : 11–54.
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ชวยใหเขาใจตรงกัน มีโครงสรางแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการ มีมาตรวัด (metric) หรือ
ดัชนีวัดประสิทธิภาพ (KPI) มาตรฐานเดียวกันสําหรับวัดประสิทธิภาพในแตละกระบวนการ และมี
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ที่เสนอไวแตละกระบวนการเพื่อใหองคกรสามารถนําไป
ประยุกตใชตอไป ตัวแบบอางอิงปฏิบัติการซัพพลายเชน ครอบคลุมกระบวนการบริหารพื้นฐาน 5
กระบวนการ คือ 1) การวางแผน (Plan) 2) ทรัพยากร (Source) 3) การผลิต (Make) 4) การขนสง
(Deliver) และ 5) การสงคืน (Return) แสดงในแผนภาพที่ 8

แผนภาพที่ 8 กระบวนการบริหารพื้นฐานของ SCOR Model
ที่มา : Supply Chain Operations Reference Model, Supply Chain Council Inc., Version
5.0, 2003
SCOR ระดับที่ 1 ระดับบนสุด : เปนขั้นตอนการวิเคราะหถึงการแขงขันในธุรกิจที่
ดําเนินอยู ตองวิเคราะหถึงองคประกอบที่สําคัญภายในและภายนอกองคกร เปนปจจัยที่กําหนด
ความสามารถและความไดเปรียบในการแขงขันที่ควรมีสําหรับองคกร เชน ความยืดหยุนและ
ความสามารถในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา ความรวดเร็วในการจัดสง การบริหาร
ลูกคา ตนทุนที่ต่ํา อันเปนผลจากการดําเนินงานในสวนของการวางแผน การจัดหาแหลงวัตถุดิบ
การผลิตและการจัดสงที่เหมาะสมกับองคกรและอุตสาหกรรมนั้น ผลจากการวิเคราะหจะนํามา
เปนแนวทางการกําหนดขอบขาย และองคประกอบสําคัญที่จะตองบริหารจัดการสําหรับองคกร
โดยตองกําหนดสิ่งที่ควบคูกัน คือ ปจจัยวัดผลและระดับของผลการปฏิบัติงานเปนเปาหมายของ
แตละปจจัยของผลความสามารถในการปฏิบัติ งานของซัพพลายเชนที่สํา คัญ สามารถนํ ามา
ประยุกตใชได ประกอบดวยสองปจจัย คือ 1) ปจจัยภายนอกองคกร พิจารณาจาก (1) สัดสวนการ
จัดสงสินคาไดตรงตามกําหนด (2) สัดสวนปริมาณคําสั่งซื้อที่จัดสงไดอยางถูกตอง (3) ระยะเวลา
ในการดําเนินการตอคําสั่งซื้อ และ (4) ระยะเวลาเตรียมการผลิตจนกระทั่งสามารถจัดสงใหลูกคา
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2) ปจจัยภายในองคกร พิจารณาจาก (1) ตนทุนการจัดการโลจิสติกสรวมเปรียบเทียมกับตนทุน
รวม (2) คาเฉลี่ยรายไดขององคกรที่เกิดขึ้นตอจํานวนพนักงาน (3) อัตราการหมุนเวียนสินคาคง
คลัง (inventory turnover) (4) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยโดยรวม (net assets turnover)
และ (5) เวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด (cash-to-cash cycle time)
SCOR ระดับที่ 2 การกําหนดกระบวนการหลักขององคกร : เปนกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม และสอดคลองกับกลยุทธที่กําหนดไว กําหนดเปนโครงรางของซัพพลายเชน
ขององคกร การกําหนดโครงรางของซัพพลายเชนนี้ ครอบคลุมการพิจารณาการกําหนดโครงราง
ของกระบวนการปฏิบั ติงานการวางแผน การจัดหาแหลง วัตถุดิบ การผลิตและการจัดสง ที่มี
ขอบขายการปฏิบัติงานทั้งภายในและระหวางองคกร โดยโครงรางซัพพลายเชนที่กําหนดควรมี
ความยื ด หยุ น ในการตอบสนองต อ การเปลี่ ย นแปลงตามความต อ งการของลู ก ค า และ
สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ ระดับนี้มีปจจัยวัดผลการปฏิบัติงานที่สามารถประยุกตใชเปน
สิ่งชี้ใหเห็นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของซัพพลายเชนขององคกร ประกอบดวยปจจัยวัดผล คือ
1) สัดสวนการจัดสงวัตถุดิบที่ตรงเวลา 2) ระยะเวลาในการสงมอบวัตถุดิบ 3) ตนทุนรวมในการ
จัดหาวัตถุดิบ 4) วัฏจักรในการจัดการคําสั่งซื้อ 5) สัดสวนปริมาณการจัดทําเอกสารจัดสงมอบ 6)
ตนทุนในการจัดการคําสั่งซื้อ และ 7) ปริมาณสินคาคงคลัง
SCOR ระดับที่ 3 การกําหนดรายละเอียดของกระบวนการ : เปนการกําหนด
รายละเอียดแตละสวนของกระบวนการภายในและระหวางองคกรที่ไดกําหนดไวในระดับที่ 2 โดย
ตองอาศัยขอสรุปแนวทางจากการวิเคราะหในระดับที่ 1 และระดับที่ 2 สิ่งที่จะตองดําเนินการ
ประกอบดวย 1) การกําหนดองคประกอบของกระบวนการ 2) การกําหนดปจจัยนําเขาและสงออก
ดานขอมูลสารสนเทศของแตละกระบวนการ 3) การกําหนดกลุมปจจัยประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการ 4) การกําหนดแบบแผนการปฏิบัติงานอางอิงที่ดีที่สุด 5) การกําหนดสมรรถนะ
ของระบบที่จําเปนสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผน และ 6) การกําหนดระบบดําเนินงาน
และเครื่องมือใหเหมาะสมตอผูจัดสงแตละราย
SCOR ระดับที่ 4 การนําไปปฏิบัติ : เปนการนําสิ่งที่ไดกําหนดไวไปปฏิบัติใหเกิดผล
ตามที่กําหนดไวโดยมีการกําหนดแบบแผนการปฏิบัติงาน ในรูปแบบที่เหมาะกับกระบวนการที่ได
กําหนดไวในโครงรางซัพพลายเชนขององคกร44

44

Supply-Chain Council , Supply Chain Operations Reference Model : SCOR
Version 5.0 ( Pittsburgh : Supply Chain Council, Inc., 2003),34-37.
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#

Level
Description

Schematic

Supply-Chain Operations Reference-model

Top Level
(Process
types)

Configuration
Level (Process
Categories)
Process Element
Level
(Decompose
Processes)
P1.1
Identify,Prioritize
and Aggregate
Supply-Chain
Requirement
P1.2
Identify,Assess and
Aggregate SupplyChain Requirement

Not in
Scope

Implementatio
n Level
(Decompose
Process
Element)

P1.3
Balance
Production
with SupplyChain

P1.4
Establish and
Communicate
Supply-Chain
Plans

Comments
Level 1 จะระบุถึง Scope และเนื้อหา
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานของ Supply
Chain ซึ่งเปน Reference-Model ของ
ก า ร แ ข ง ขั น เ พื่ อ ใ ห ไ ด ผ ล ต า ม ก า ร
ปฏิบัติงานตามเปาหมาย
Supply Chain ของบริษัทสามารถที่จะ
กอตัวที่ Level 2 จาก 26 หลักของ
Process categories บริษัทสามารถใช
ก ล ยุ ท ธ ข อ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ผ า น
Configuration นี้
Level 3 นี้ จ ะ เ ป น ตั ว กํ า ห น ด ถึ ง
ความสามารถในการแข ง ขั น เพื่ อ ให
ประสบผลสําเร็จในการเขาถึงการตลาด
ซึ่ ง ประกอบด ว ยคํ า จํ า กั ด ความของ
กระบวนการยอย ขอมูลเขาและออกของ
กระบวนการยอย หนวยที่ใชวัดผลการ
ทํ า งาน แนวทางในการเลื อ กทํ า ที่
เ ห ม า ะ ส ม ที่ จ ะ ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
ความสามารถของระบบที่ตองการเพื่อ
ตอบสนองแนวทางในขั้นตน ระบบที่ใช
วัดหรือเครื่องมือวัด บริษัทปรับกลยุทธ
ในการดําเนินงานที่ Level 3 นี้
บริษัทจะใชซัพพลายเชนที่มีการจัดการที่
ถูกระบุใน Level นี้ ซึ่งLevel 4 จะเปนตัว
กําหนดการปฏิบัติ งานเพื่อ ใหไ ดเข าถึ ง
ขอไดเปรียบในการแขงขันในการดําเนิน
ธุรกิจ (Competitive advantage) และ
เพื่ อ ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นเงื่ อ นไขของการ
ดําเนินธุรกิจ

แผนภาพที่ 9 แสดงระดับปฏิบัติ SCOR-model
ที่มา : วิทยา สุทฤทดํารง, ลอจิสติกสและการจัดการโซอุทาน : อธิบายได…งายนิดเดียว
(กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546),198.
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดการซัพพลายเชน
1. ปจจัยนําสูความพรอมในการพัฒนาการเชื่อมโยงของการจัดการซัพพลายเชน
การจัดการซัพพลายเชน คือ ยุทธศาสตรแหงการรวมเปนหนึ่งเดียวของทุกหนวยธุรกิจ
ตลอดสายการผลิต เพื่อผลิตสินคาใหทันและตรงกับความตองการของผูบริโภคดวยระบบการ
จัด การกระบวนการทํา งานที่ สอดคลอ งสัม พัน ธกัน และมีการสื่อสารดานข อมูลที่รวดเร็วและ
ถูกตอง เพื่อใหเกิดการปอนงานและการผลิตของแตละหนวยอยางตอเนื่อง โดยมองความตองการ
ของลูกคาเปนหลักแลวยอนกลับมาถึงการผลิต และการจัดหาวัตถุดิบในที่สุด ระบบการจัดการ
ดวยขอมูลลักษณะนี้ ทําใหแตละหนวยธุรกิจในสายการผลิตสามารถทราบศักยภาพที่แทจริงของ
พันธมิตร นําสูความรวมมือกันในการวางแผนงานเพื่อใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และเมื่อเกิดปญหาในสายการผลิต ทุกหนวยจะเขาใจและเขามาชวยแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สรุปปจจัยหลักที่สามารถนําระบบการจัดการซัพพลายเชนมาประยุกตใชเชิง
ธุรกิจไดอยางประสบความสําเร็จ คือ แตละหนวยธุรกิจตลอดสายการผลิตตองมีความเขาใจใน
ธุรกิจของกันและกัน ดวยการแลกเปลี่ยนขาวสารที่รวดเร็ว มีความเชื่อใจกัน โดยอยูบนพื้นฐานของ
การมีผลประโยชนรวมกัน ดังนั้น การนําระบบการจัดการซัพพลายเชนมาประยุกตใชเพื่อใหเกิด
ความเชื่ อ มโยงในการทํ า งานภายในองค ก รนั้ น องค ก รจํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การพั ฒ นาและ
ปรับเปลี่ยน อยางนอยสามดานพรอม ๆ กัน ดังตอไปนี้
1.1 ทรัพยากรมนุษย (people) การนําการจัดการซัพพลายเชนมาประยุกตเปนการ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจในระดับโครงสราง และอาจสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของบุคลากร ทั้งนี้บุคลากรบางสวนอาจเห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แตบุคลากรบางสวน
อาจจะไมเห็นดวยและถึงกับมีการตอตานการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้ การดําเนินการเปลี่ยนแปลง
ควรใหความสําคัญกับการสื่อสารหรือประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ
การดําเนินโครงการอยางถูกตองและทั่วถึง เพื่อขจัดความเขาใจผิดที่อาจมีขึ้นในกลุมบุลากรได
การสื่ อ สารและประชาสั ม พั น ธ ค วรให เ กิ ด ผลในการปรั บ ทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรให ต ระหนั ก ถึ ง
ประโยชน ที่ ได จ ากการสร า งความเชื่อมโยงและการจัดการซั พ พลายเชน (Supply
Chain
Management : SCM) ที่มีตอความอยูรอดและการเจริญเติบโตขององคกร เพื่อใหเกิดวัฒนธรรม
ของการทํางานเปนทีม นอกจากนี้ การดําเนินโครงการจําเปนตองทําการยกระดับองคความรูของ
ผูบริหารและบุคลากรองคกรทุกระดับ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการที่ควรนํามาใชในการจัดการ
องคประกอบตาง ๆ ทั้งของซัพพลายเชนและระบบโลจิสติกส อาทิเชน การจัดการสินคาคงคลัง
(inventory management) การวางแผนผลิต (production planning and scheduling) เปนตน
เพื่อใหเกิดองคความรูและความเชี่ยวชาญในการจัดการซัพพลายเชนอยางแทจริง
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1.2 กระบวนการ/ระบบงาน (process) การปรับปรุงกระบวนการ/ระบบงานเปนการ
สรางกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนเกื้อหนุนใหเกิด
ความรวมมือกันอยางราบรื่น ซึ่งกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญประกอบดวย
1.2.1 โครงสรางองคกร (organizational structure) ซึ่งไดกําหนดความสัมพันธ
ระหวางบุคคลตาง ๆ ที่ทํางานรวมกันภายในองคกร ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรจะ
มุงเนนการปรับเปลี่ยนบทบาทและความรับผิดชอบ (roles and responsibilities) และลดการ
กระจัดกระจายของงานที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อลดการสงทอดงานใหเหลือนอยที่สุด
1.2.2 ระบบประเมินผลงาน (performance measures) ที่สงเสริมและกระตุนให
บุคลากรรวมมือกัน โดยตระหนักวามนุษยเราปฏิบัติงานตามที่ถูกประเมิน หากตองการใหเกิดการ
เชื่อมโยง (linkage) และประสานงาน (co-ordination) กันอยางจริงจัง จําเปนตองทําการทบทวน
(redesign) ปรับเปลี่ยนระบบประเมินผลที่มีอยูใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพปจจุบันที่เปนจริง
ในอดีตนิยมแนวความคิดการบริหารจัดการในลักษณะ “ตีใหแตกแลวแยกปกครอง” ซึ่งมักสราง
ความขัดแยงกันเอง (conflict) แตระบบประเมินผลงานแบบใหมจะมุงใหความสําคัญกับผลสําเร็จ
ที่เกิดกับทั้งองคกรสูงกวาผลงานเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง และที่สําคัญที่สุด คือ ตัวชี้วัดผลงาน (key
performance indicators) ในแตละแผนตองสะทอนยุทธศาสตรขององคกร และเปนเอกภาพ
(aligned performances) ไมขัดแยงกันเอง
1.2.3 การปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจ (business process) เปนการทบทวน
กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อขจัดกิจกรรมที่ไมสรางคุณคาออกจากระบวนการ/ระบบงาน รวมถึงการ
จัดระเบียบพิธีในการประสานงานภายในระหวางแผนก/ฝาย
1.3 เทคโนโลยี (technology) เป น การนํ า เทคโนโลยี ใ นด า นต า งๆ เข า มาใช เ พื่ อ
สนับสนุนใหความพยายามปรับเปลี่ยนดานทรัพยากรบุคล และดานกระบวนการสัมฤทธิ์ผล โดย
เทคโนโลยีจะทําหนาที่สองประการ คือ 1) อํานวยความสะดวกตอการเชื่อมโยงทั้งภายในบริษัท
และระหวางคูคา และ 2) ชวยลดเวลาในการดําเนินงานลงได ทั้งนี้เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการนํา
หลักและแนวคิดการจัดการซัพพลายเชนมาใชในองคกร อยางนอยควรประกอบดวย
1.3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) เปนเทคโนโลยีที่ถูกนํามา
เชื่อมโยงกับการจัดการซัพพลายเชนมากที่สุด เทคโนโลยีสารสนเทศทําหนาที่จัดการการสงผาน
ขอมูลระหวางองคกรกับองคกร เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน มองเห็นความเปนไปของกันและกัน
และชวยใหสามารถนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนตอการจัดการซัพพลายเชนและการตัดสินใจ
ดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ

61
1.3.2 เทคโนโลยีในการผลิต โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนสมรรถนะของเครื่องจักร
เครื่องมือที่ใชในการผลิต เพื่อใหสามารถเปลี่ยนการทํางานจากงานลักษณะหนึ่งไปทํางานใน
ลักษณะอื่นไดอยางรวดเร็วและไมเกิดการสิ้นเปลือง ทําใหแทนที่จะผลิตคราวละมากๆ สามารถ
ผลิต Order ที่มีขนาดเล็กโดยไมเกิดตนทุนที่สูงเกินไป อันเปนการสรางความยืดหยุนในการปฎิบัติ
การผลิต (flexible manufacturing operation) เปนผลใหสามารถปรับการผลิตใหสอดคลองกับ
สถานการณการขายไดตลอดเวลา
1.3.3 เทคโนโลยี Computer-Aided Design (CAD) นับเปนเทคโนโลยีที่ใชเพื่อยน
ระยะเวลาของกระบวนการพัฒนาและผลักสินคารุนใหมเขาสูตลาด
1.3.4 ระบบมาตรฐาน เชน การนําระบบบารโคด (barcodes) มาตรฐานสากลมา
ใชเพื่อความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางธุรกิจ45
2. ปจจัยสนับสนุนการจัดการซัพพลายเชน
การจัดการซัพพลายเชน และ การนําหลักการสนับสนุนซัพพลายเชนมาประยุกตใชนนั้
องคกรจําตองมีทักษะและความสามารถใน 3 สวนดวยกัน ดังนี้คือ
2.1 ทักษะดานโลจิสติกส (logistics skills) จะวาดวยการจัดการดําเนินงานใน
กิ จ กรรมต า ง ๆ ในองค ก ร ซึ่ ง การจัด การทางโลจิสติ ก สนั้น จะมุ ง เน น ถึ ง ประสิ ท ธิภ าพของการ
ดําเนินงานและประสิทธิผลที่เกิดขึ้น หรือแมแตการทํางานที่ดีที่สุดของกิจกรรมนั้นๆ การจัดการ
ดานโลจิสติกสสามารถแบงไดเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ
2.1.1 โลจิสติกสขาเขา (inbound logistics) ซึ่งจะหมายรวมถึงการจัดการการ
ดําเนินการผลิต การพยากรณ การวางแผนการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การจัดลําดับการ
ผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหารคลังสินคา และอื่น ๆ
2.1.2 โลจิสติกสขาออก (outbound Logistics) เปนเรื่องที่คนสวนมากจะนึกถึง
หากกลาวถึงโลจิสติกส เพราะเปนเรื่องที่รวมถึงการประสานงานระหวางองคกร การจัดสง การ
ขนสง การบริหารรถขนสงและเสนทางการขนสง
นอกจากนี้ยังมีสวนอื่นที่สนับสนุนโลจิสติกส เชน สวนการทํางานดานการขาย
การตลาด การซอมบํารุง และการบริการหลังการขาย เปนตน
45

วราพร วิริยะไชยกุล, “การศึกษาความพรอมในการใชการจัดการซัพพลายเชนใน
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป” (วิทยานิพนธปริญญาเศรษศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), 33–35.
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2.2 ทักษะดานการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธ (strategic alliance skills) หมายถึง
กระบวนการที่ สองบริ ษั ท ขึ้น ไปตกลงที่ จะแบงสรรขอมูล ลงทุนและปรั บปรุง การทํา งานต า ง ๆ
รวมกัน ขอมูลที่คูพันธมิตรใชรวมกันนั้น ควรมีการเปดเผยและปราศจากความลับระหวางกัน
ขอมูลดังกลาวไดแก แผนทางธุรกิจ การพยากรณ ขอมูลการขาย ขอมูลคงคลังและกิจกรรมตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับการไหลของผลิตภัณฑ จากนั้นในการที่จะพัฒนาไปสูพันธมิตรทางยุทธศาสตรมีสาม
ขั้นตอนที่ควรคํานึงถึง คือ การกอใหเกิดความเขาใจหลักการการเชื่อมโยงเขาดวยกันและการ
ยืนยันการเปนพันธมิตร
2.3 ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology skills) การ
ประสานสวนตางๆ ของซัพพลายเชนเขาดวยกันตองอาศัยการไหลเวียนของขอมูลและวัสดุใหเปน
หนึ่งเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่จะสามารถเชื่อมโยงทุกสวนเขาดวยกันไดดีและมีประสิทธิภาพในปจจุบัน
คื อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ กั น ว า เทคโนโลยี ส ารสนเทศนี้ มี ส ว นสนั บ สนุ น
ความสัมพันธระหวางองคกรมาก การพัฒนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ การเชื่อมโยงขอมูลภายในหรือ
ระหวางองคกรเขาดวยกันโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําใหการติดตอสื่อสารระหวาง
กิจกรรมในซัพพลายเชนไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตอยางไรก็ตามการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข า มาสนั บ สนุ น การจั ด การซั พ พลายเชนนั้ น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ธรรมชาติ ห รื อ บริ บ ทขององค ก ร
กระบวนการทางธุรกิจ และที่สําคัญที่สุด คือ เงินลงทุน46
3. การปรับกลยุทธซัพพลายเชนและการปฏิบัติการ
ในสภาพการปฏิบั ติการจริง การดําเนินกลยุทธซั พพลายเชนในหลายๆ กลยุท ธนั้น
คอนขางซับซอนดวยจํานวนขององคประกอบที่มีความเกี่ยวโยงสัมพันธกันในหนึ่งซัพพลายเชน
โดยเฉพาะซัพพลายเชนที่ขยายผลครอบคลุมไปมากกวาหนึ่ง แผนกหรือฝ ายของบริษัท และ
บอยครั้งที่ขามไปยังบริษัทอื่นๆ ในการปรับกลยุทธซัพพลายเชนและการปฏิบัติการที่ไดผลจึงตอง
ปรับใหเขากันระหวางกลุมตาง ๆ กอนไมวาภายในองคกรเดียวกันหรือขามองคกร องคประกอบ
เหลานีควรตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 มุงสูเปาหมายเดียวกัน (focus on the same goal) สมาชิกในซัพพลายเชน
ตองมีการปรับเขาหากันระหวางแตละกลยุทธซัพพลายเชนแตละองคกร และกลยุทธซัพพลายเชน
ของสมาชิกทั้งภายในและภายนอก วิธีที่ดีที่สุดที่จะกําหนดเปาหมายรวมกันหรือการมุงสูเปาหมาย
เดียวกัน คือ การใหสมาชิกของซัพพลายเชนทุกคนมีสวนรวมในการที่จะสรางกลยุทธซัพพลายเชน
46
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ใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริการลูกคาและผลการปฏิบัติงานดาน
การเงินของซัพพลายเชนจะตองไดรับการเอาใจใสและถูกปรับปรุงมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะพัฒนา
มุมมองรอบดานรวมกัน โดยมุงไปที่การใชความพยายามในการที่จะใหบรรลุวัตถุประสงคของ
สมาชิกทุกภาคสวนในการจัดการซัพพลายเชน
3.2 ปฏิบัติการดวยความเร็วที่เหมาะสม (aligned performances) ความเร็วของ
การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งที่หนวยธุรกิจจะตองคํานึงถึงในการมุงสูกลยุทธซัพพลายเชน
ที่มีการบูรณาการซัพพลายเชนเขามาเกี่ยวของกัน การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในซัพพลายเชน
เปนเรื่องหลักที่ควรพิจารณา ความคิดสรางสรรคในเกณฑการบูรณาการดานการเงินเปนเรื่อง
สํ า คั ญ มาก ความรวดเร็ ว ในการเปลี่ ย นแปลงควรจะเป น เท า ใดที่ ห น ว ยธุ ร กิ จ จะมี อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงไดเทากับหรือมากกวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของคูแขงขัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวามีความ
ไดเปรียบหรือเสียเปรียบคูแขงมากนอยเพียงใด จะเปนสิ่งที่ทาทายมากสําหรับการปฏิบัติของ
สมาชิกในซัพพลายเชนขององคกร47
4. การพัฒนาการเชื่อมโยงของซัพพลายเชน (developing integrated supply chain)
การเชื่อมโยงกันเปนการจัดการซัพพลายเชนจะตองอาศัยการรวมกิจกรรมและแผนก/ฝายตางๆ
ขององคกรเขาดวยกัน โดยปกติแลวองคกรจะมีการแบงการจัดการการไหลของวัสดุหรือวัตถุดิบ
ออกเปน 3 สวน ไดแก สวนจัดซื้อ สวนผลิต และสวนจัดจําหนาย
4.1 สวนจัดซื้อ (purchasing) รับผิดชอบในการตัดสินใจคัดเลือกผูผลิตวัตถุดิบ/
ชิ้น สว นอุ ป กรณ สํา หรั บ ใช ใ นการผลิ ตสิ น คา เจรจาต อ รองกั บ บริ ษัท ผู ขายสิน ค า และดํ า เนิ น
กิจกรรมเพื่อประกันไดวาจะมีสินคา / วัตถุดิบเพียงพอทั้งในระยะสั้นหรือยาว
4.2 สวนผลิต (production) มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารการผลิตสินคา มีการ
พิจารณาวางแผนการผลิต จัดการดานการใชทรัพยากรที่เหมาะสม เชน จัดตารางการใช บุคลากร
และเครื่องจักร ใหเปนไปตามปริมาณที่ลูกคาตองการในเวลาที่กําหนด
4.3 ส ว นจั ด จํ า หน า ย (distribution) มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ส ง สิ น ค า จาก
บริษัทผูผลิตไปยังคลังสินคาของตัวแทนจําหนายหรือไปใหกับลูกคา ซึ่งความรับผิดชอบอาจจะ
รวมถึงการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปและการพิจารณารูปแบบการขนสงที่เหมาะสมและดําเนินการ
ขนสงไปใหลูกคา ตามปกติองคกรตางๆ มีการพัฒนาการเชื่อมโยงซัพพลายเชนเปนสามขั้นตอน
แสดงดังแผนภาพที่ 10
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ขั้นที่ 1

ผูผลิต
วัตถุดิบ

ขั้นที่ 2

ผูผลิต
วัตถุดิบ

สวนจัดซื้อ

สวน
จัดจําหนวย

สวนผลิต

สวนจัดซื้อ

สวนผลิต

สวนจัด
จําหนวย

ลูกคา

ลูกคา

ซัพพลายเชนภายใน
ขั้นที่ 3

ผูผลิต
วัตถุดิบ

ซัพพลายเชน
ภายใน

ลูกคา

ซัพพลายเชนภายนอก

แผนภาพที่ 10 การพัฒนาการเชื่อมโยงกันของซัพพลายเชน
ที่มา : Larry P. Ritzman and Lee J. Krajewski, Foundation of Operations Management :
หลักการจัดการการผลิตเบื้องตน แปลโดย ฐิติมา ไชยะกุล (กรุงเทพฯ : เพียรสนั เอ็ดดูเคชั่น อิน
โดไชนา, 2548), 158-160.
ขั้นที่ 1 : ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของซัพพลายเชน ผูผลิตวัตถุดิบและลูกคาภายนอกจะยัง
ไมไดเขามาเปนสวนหนึ่งของการเชื่อมโยงซัพพลายเชน การติดตอสื่อสารเปนแบบทางการเทานั้น
สําหรับการติดตอสื่อสารกันภายในระหวางสวนจัดซื้อ สวนผลิต และสวนจัดจําหนายยังไมไดมี
ความสัมพันธที่ใกลชิด การดําเนินงานการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันจะมีไมมากโดยจะเปน
ลักษณะตางคนตางทําตามเปาหมายของตัวเอง ในแตละสวนของซัพพลายเชนทั้งภายในและ
ภายนอก มีการบริหารของคงคลังที่แยกออกจากกัน มีการวางแผนการผลิตและดําเนินงานที่ไม
ประสานกันระหวางผูผลิตวัตถุดิบ บริษัทผูผลิตสินคา และลูกคาซึ่งจะเห็นไดวาการดําเนินงานใน
ขั้นนี้จะมีคา ใชจายที่สูงและการดําเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ
ขั้นที่สอง : หนวยงานภายในบริษัทมีการดําเนินงานที่ประสานกัน ซึ่งการดําเนินงาน
เริ่มจากการคาดการณความตองการหรือรับใบสั่งของจากลูกคา พิจารณาปริมาณการผลิต จํานวน
บุลากร ตารางการผลิต มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัทผูผลิตภายนอก วัตถุดิบถูกจัดเก็บและนํามา
ผลิตเปนสิน คา มีการจัดเก็บของคงคลังระหว างกระบวนการผลิตและของคงคลังที่เปนสินคา
สําเร็จรู ป มี การดําเนิ นการขนส งใหลูก คา ที่เ ปนตัวแทนจําหนา ยตางๆ ซึ่ง บริษัท อาจจะมีศู น ย
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กระจายสินคา (distribution centers) ของตัวเอง อยางไรก็ดีการเชื่อมโยงกันในขั้นนี้จะเนนที่การ
เชื่อมโยงที่อยู ภายใตการควบคุมของบริษัทเทานั้น โดยมุงที่จะกอใหเกิดซัพพลายเชนภายใน
(internal supply chain) ซึ่งเปนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกันจากสวนจัดจําหนายไปจนถึง
สวนจัดซื้อวัตถุดิบซึ่งการดําเนินงานจริงของบริษัทจะแยกเปนแผนกตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน
การบัญชี การผลิต และการดําเนินงานอื่น ๆ ภายในบริษัทที่เกี่ยวของ การเชื่อมโยงกันของระบบ
ขอมูลของแผนกตาง ๆ กอใหการดําเนินงานมีการประสานงานกันที่ดี และสามารถดําเนินในการ
ติดตอกับลูกคาและผูผลิตตามแผนงานที่กําหนด อยางไรก็ดีในขั้นนี้บริษัทยังไมไดมีการเชื่อมโยง
ขอมูลเขากับลูกคาและผูผลิตวัตถุดิบโดยยังไมไดเนนประโยชนรวมกันของแตละฝาย
ขั้นที่สาม : การเชื่อมโยงซัพพลายเชนภายในถูกตอขยายออกมาเพื่อการเชื่อมโยง
กับซัพพลายเชนภายนอก (external supply chain) บริษัทมีการเชื่อมโยงเขาดับเครือขายของ
ลูกคาและของผูผลิตวัตถุดิบอยางทั่วถึงซึ่งสวนนี้จะอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทโดยตรง
โดยบริษัทตองเนนตอบสนองความตองการของลูกคา (customer orientation) ของซัพพลายเชน
โดยบริษัทจะตองคนควาหาจุดแขงขันในแตละตลาดของผลิตภัณฑของบริษัท โดยทําความเขาใจ
ในตั ว สิ น ค า ที่ ลูก ค า ตอ งการ พิ จ ารณาวัฒ นธรรมการใชสิ น คา ของลูก คา พิจ ารณาตลาดและ
โครงสรางตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีความพยายามที่จะดําเนินการวมกับลูกคาแทนการรอแตการ
ตอบสนองปริมาณความตองการของลูกคาเพียงอยางเดียว ขณะเดียวกันบริษัทตองทําความเขาใจ
กับบริษัทผูผลิตที่มีสวนรวมตั้งแตตนในการออกแบบสินคา (product design process) เพื่อ
ตอบสนองใหตรงกับความตองการของลูกคาและเปาหมาย ขั้นนี้เนนการบริหารจัดการเครือขาย
ซัพพลายเชนที่สมบูรณ และนําไปสูการบริหารที่เชื่อมโยงสูการวางแผนและควบคุมการผลิต ตั้งแต
การพยาการณความตองการของวัสดุ (Materials Requirement Planning : MRP) และแผนกําลัง
การผลิต (Capacity Requirement Planning : CRP) และแผนระยะสั้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของภายใน
ซัพพลายเชนนั่นเอง48

5. ประโยชนจากการบริหารจัดการซัพพลายเชนอยางมีประสิทธิภาพ

48

Larry P. Ritzman and Lee J. Krajewski, Foundation of Operations
Management : หลักการจัดการการผลิตเบื้องตน แปลโดย ฐิติมา ไชยะกุล (กรุงเทพฯ : เพียร
สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, 2548), 158-160.
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5. ประโยชนจากการบริหารจัดการซัพพลายเชนอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดการซัพพลายเชนมุงพัฒนาการดําเนินงานอราบรื่นและเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้
5.1 ดานการผลิต การจัดซัพพลายเชนชวยลดตนทุนในการเก็บรักษาสินคาคง
คลัง และตนทุนอันเกิดจากการขาดแคลนสินคาที่จะจัดสงใหกับลูกคา
5.2 ดานการตลาด เนื่องจากบริษัทที่อยูในอุปทาน หรือ chain เดียวกันสามารถ
รับทราบถึงปริมาณความตองการ (demand) สินคาที่แทจริงของผูบริโภคตลอดเวลา การจัดการ
ซัพพลายเชนจึงชวยใหการวางกลยุทธทางการตลาดอยางประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.3 ดานการจัดการ การจัดการซัพพลายเชนเขามาชวยในการจัดการตั้งแตการ
สั่งซื้อวัตถุดิบ การผลิต การเก็บรักษาสินคา การกระจายสินคา ตลอดจนการบริการหลังการขาย
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันกับความตองการของผูบริโภค
5.4 ด า นการเงิ น การจัด การซัพ พลายเชนช ว ยใหเ กิ ด สภาพคล อ งในระบบ
หมุนเวียนเงินของบริษัทที่อยูในซัพพลายเชน เนื่องจากบริษัทคูคามีความเชื่อมั่นในสถานะทาง
การเงินซึ่งกันและกัน เพราะระบบบัญชีไมกอใหเกิดอุปสรรคการเงินในการดําเนินธุรกิจ49
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการซัพพลายเชน ประมวลไดดังนี้
มุ นิ น ทร ลพบุ รี ได ศึ ก ษาปจ จัย สํา คั ญ แหง ความสํ า เร็ จ ในการจั ดการโซอุป ทานใน
อุตสาหกรรมคาปลีก พบวา องคกรใหความสําคัญกับการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
อันดับที่ 1 ตอจากนั้นคือ การจัดการระบบโลจิสติก การจัดการดานความสัมพันธ การจัดการสินคา
คงคลัง การวัดผลและการจัดการการผลิต ตามลํา ดับ จากผลการศึกษาที่ไดรับทําให องคก ร
สามารถนํามาใชประโยชนประกอบในการวางแผนกลยุทธองคก รที่ตรงกับเปาหมายของการ
จัดการโซอุปทาน และรวดเร็วซึ่งสงผลใหการวางแผนกลยุทธขององคกรและการใชทรัพยากรใน
การดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถขององคกรไดเปนอยางดี50
49

วราพร วิริยะไชยกุล, “การศึกษาความพรอมในการใชการจัดการซัพพลายเชนใน
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป” (วิทยานิพนธปริญญาเศรษศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), 40.
50
มุนินทร ลพบุรี, “การศึกษาปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จในการจัดการโซอุปทานใน
อุ ต สาหกรรมค า ปลี ก ” (วิ ท ยานิ พ นธ วิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), บทคัดยอ.
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วราพร วิริยะไยกุล. ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพรอมในการจัดการโซอุปทานใน
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป พบวา ผูผลิตมีความพรอมโดยรวมตอการจัดการโซอุปทานอยูใน
ระดับปานกลางและระดับความพรอมเฉลี่ยแตละดานมีคาใกลเคียงกัน ซึ่งพบวาระดับความพรอม
เฉลี่ยดานกระบวนการ/ระบบงานมีมากที่สุด รองลงมาคือ ความพรอมดานเทคโนโลยีและความ
พรอมดานทรัพยากรมนุษย ตามลําดับ ซึ่งขนาดขององคกรมีผลตอคาเฉลี่ยระดับความพรอมใน
องคกรตอการจัดการโซอุปทาน โดยองคกรขนาดใหญมีความพรอมในการจัดการโซอุปทานในดาน
ตาง ๆ สูงขึ้นดวย ยกเวนเพียงความพรอมเฉลี่ยดานทรัพยากรมนุษยเทานั้น ที่ไมมีความแตกตาง
กันตามขนาดองคกร สําหรับความเชื่อมโยงไปขางหนาและการเชื่อมโยงไปขางหลังหนาภายใน
สายโซอุปทานเดียวกันของผูผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปนั้น มีลักษณะการเชื่อมโยงคลายคลึงกัน โดย
องคกรสวนใหญมักจะใหความสําคัญตอการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารที่เปนปจจัยนําไปสูลูกคาใน
ลําดับถัดไปของโซอุปทาน แตละองคกรคํานึงถึงความตองการของลูกคาเปนหลักและผูผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูปสวนใหญมีทัศนคติที่ดีตอการจัดการโซอุปทาน แสดงวาอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูปมี
แนวโนมเปนไปไดสูงในการนํากลยุทธการจัดการโซอุปทานมาใชในองคกร51
ดวงพรรณ กริชชาญชัย ไดศึกษาถึงลักษณะของ SMES ไทยในการจัดการโซอุปทาน
พบวา ปจจัยสนับสนุนการจัดการโซอุปทาน คือ ทักษะทางดานโสจิสติกส (logistics skills) ทักษะ
ดานการสรางพันธมิตรเชิงกลยุทธ (strategic alliance skills) และทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (information technology skills) ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหหลักการตางๆ ที่จะนํามาซึ่ง
การประสบความสําเร็จในการจัดการโซอุปทาน การที่จะพัฒนาทักษะทั้งสามสวน เพื่อจะนํา
หลักการทางโซอุปทานมาใชนั้น มิใชวาจะมีแบบแผนการเริ่มตนสําเร็จรูป หรือทุกองคกรสามารถ
ทําได ตองขึ้นอยูกับลักษณะขององคกรรวมไปถึงความพรอมที่จะพัฒนาสูโซอุปทาน52

51

วราพร วิริยะไชยกุล, “การศึกษาความพรอมในการจัดการโซอุปทานในอุตสาหกรรม
เสื้ อ ผ า สํ า เร็ จ รู ป ” (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาเศรษฐศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (เศรษฐศาสาตร ธุ ร กิ จ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), บทคัดยอ.
52
ดวงพรรณ กริชชาญชัย, “การศึกษาการนํา ERP (Enterprise Resource Planning) ไป
ใช ใ นอุ ต สาหกรรมขนาดกาลางและขนาดย อ มในประเทศไทย” ใน การจั ด การโซ อุ ป ทาน :
กรณีศึกษา ปฏิบัติการจากภาคธุรกิจ, อรุณ บริรักษ บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : ไอทีแอล เทรด มีเดีย
, 2550), 60-71.
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ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ ไดทําการศึกษาการจัดการโลจิสติกสและการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑ OTOP ในจังหวัดชลบุรี พบวา 1) ปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
ดําเนินการจัดการวัตถุดิบและการกระจายสินคาของผูประกอบการโดยรวมทุกประเภทมี 8 ปจจัย
คือ ระบบคลังสินคาที่มีประสิทธิภาพ ความรูเกี่ยวกับเทคนิคและการจัดการโลจิสติกส การจัดการ
การสั่งซื้อที่ดี การจัดการวัตถุดิบและการกระจายสินคา การสนับสนุนจากภาครัฐ แหลงจําหนาย
หลักของสินคา ชองทางจัดจําหนาย และแหลงที่มาของวัตถุดิบ และ (2) ตัวแปรดานความรู-เขาใจ
การจัดการวัตถุดิบและการกระจายสินคาตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มี 7 ปจจัย คือ ระดับ
ความรูและเทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ระดับความรูและเทคนิคการตลาด การกระจายสินคา
การขนสงวัตถุดิบ/สินคา การขนสงวัตถุดิบและสินคาโดยเรือ รูปแบบและวิธีการเคลื่อนยายสินคา
และการขนสงวัตถุดิบสิ โดยรถยนต/รถบรรทุก53
อิราวัฒน ชมระกา ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การจัดการเครือขายสําหรับชุมชนพึ่งตนเองของ
กลุมผลิตภัณฑผาทอในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย ซึ่งพบองคความรูใหมสําหรับ
การ
จัดการเครือขาย ในสองประเด็น คือ 1) ปจจัยความสําเร็จของรูปแบบการจัดการเครือขายคือ ตอง
มีองคความรูการจัดการ การทํางานเปนทีม และการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม การเรียนรูและเปดรับ
เทคโนโลยี และการเชื่อมโยงกั บองคกรที่เกี่ยวของ และ 2) รูปแบบการจัดการเครือขายชื่อวา
“เครือขายบูรณาการ (INTEGRATED NETWORK) ซึ่งเปนรูปแบบการบูรณาการแผนกลยุทธ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ประกอบดวย I = Information, N = Norming, T =
Team Work, E = Enthusiasm, G = Goals, R = Responsibility, A = Alruism, T =
Technology, E = Experiential Learning, D = Decision Making, N = New Marketing
Concept, E = Ethics, T = Training, W = Work Simplification, O = Ombudsmanship, R =
Resources และ K = Know-how54

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ, โครงการจัดการโลจิสติกสและการเพิ่มขึดความสามารถในการ
แขงขันสําหรับผลิตภัณฑ OTOP ในจังหวัดชลบุรี” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (ชลบุรี : วิทยาลัย
การขนสงและโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545), 35-37.
54
อิราวัฒน ชมระกา, “การจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองของกลุมผลิตภัณฑผา
ทอในเขตภาคเหนือของไทย” (การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551), บทคัดยอ.
53
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สมแกว รุงเลิศเกรียงไกร และคณะ ไดศึกษาเรื่องการจัดการวิสาหกิจชุมชนในโครงการ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในภาคใต กลาววา การจัดการเปนกระบวนการทํางานกับบุคคลและ
ทรัพยากร เพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตองการในโลกธุรกิจ ผูบริหารตองมีความสามารถปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป พรอมทั้งกําหนดแนวปฏิบัติใหนาสนใจเขมแข็ง สม่ําเสมอ
และมีหลักการ ดังนั้น หลักการการจัดการคือ ตองมีความเขาใจและปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แต ค วามสํ า เร็ จ ของการจั ด การคื อ ความรู แ ละการปฏิ บั ติ
หลักการที่ผานการทดสอบแลว หนาที่พื้นฐานของการจัดการประกอบดวย การวางแผน การจัด
องคกร การเปนผูนํา และการควบคุม55
ดวงพรรณ กริ ช ชาญชั ย ได ส รุ ป การนํ า กลยุ ท ธ ก ารตอบสนองอย า งรวดเร็ ว (quick
response strategy) มาชวยในการปรับปรุงกระบวนการและการจัดการโดยรวมของโซอุปทาน
โดยนิยามและอธิบายถึงหลักการของกลยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็ว คือ ความสามารถในการ
ตอบสนองและยืดหยุนตอการผลิตสินคา บริการที่หลากหลายอีกทั้งประกอบดวยจํานวน คุณภาพ
ราคา ในเวลาและสถานที่ อั น เหมาะสม ทั น ต อความต อ งการลู ก ค า และผู บ ริ โ ภค โดยมุ ง เน น
ความเร็ ว ของสิ น ค า และการตอบสนองต อ ความต อ งการของตลาดที่ มี ความเปลี่ ย นแปลงอยู
ตลอดเวลา และแขงขันสูงมากยิ่งขึ้น การตอบสนองอยางรวดเร็วประกอบดวยกลยุทธ โครงสราง
วัฒนธรรมองคกรและขั้นตอนการดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค ที่จะบูรณาการองคกรในโซ
อุปทานทั้งหมดใหเปนโครงขาย ซึ่งเชื่อมโยงตอกันผานการแลกเปลี่ยนขอมูลขางสารและกิจกรรมที่
ยังประโยชนใหทุกๆ ฝายไว ซึ่งความสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของ
ลูกคาสูงสุด แตในทางตรงกันขามกลับมีคาใชจาย ตนทุนและเวลาทําใหนอยที่สุด มีองคประกอบที่
สําคัญ คือ 1) การแบงปนขอมูลระหวางกัน 2) การเตรียมความสามารถของคน บุคลากรและการ
แกปญหา 3) ความสามารถของระบบ 4) ความเร็วในการไหลของขอมูล 5) การสนับสนุนจาก
ฝายบริหาร 6) การแบงปนขอมูลอยางไมปดบัง 7) การไมมีความลับระหวางกันโดยมุงสูจุดหมาย
เดียวกัน และ 8) การมีความเชื่อใจระหวางกันและพัฒนาความสัมพันธระยะยาว56

สมแกว รุงเลิศเกรียงไกรและคณะ, “การจัดการวิสาหกิจชุมชนในโครงการหนึ่งตําบล
ห นึ่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ น ภ า ค ใ ต ” ( ภ า ค วิ ช า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2549), บทคัดยอ.
56
ดวงพรรณ กริชชาญชัย. “การตอบสนองอยางรวดเร็วในอุตสาหกรรม.” เอกสารในการ
สัมมนาเรื่อง Business Process Analysis 16-17 ธันวาคม 2549. (อัดสําเนา)
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เท็ง และจารามิลโล (Tang and Jaramilo) ไดกลาวถึง การวัดประสิทธิภาพหวงโซอุปทาน
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งแบงออกไดหลายองคประกอบคือ ผลิตภัณฑ กระบวนการ และระดับของ
การบริหารจัดการ การวัดคุณภาพของกระบวนการในหวงโซอุปทานตองคํานึงถึงคุณสมบัติทาง
กายภาพ ความสม่ําเสมอ และตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ยอมรับไดที่กําหนดรวมกันกับลูกคา
เชน สี การตัดเย็บ การถักเสนใย การหดตัวและอื่นๆ ตลอดจนสามารถแปลงคุณภาพที่ตองการ
เหลานั้นใหอยูในรูปของดัชนีหรือเกณฑในการวัดประสิทธิภาพการดําเนินการของกระบวนการ
ภายในใหได อีกทั้งผูประกอบการตองประมาณการความหลากหลายของสี และคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ (Product’s specification) ใหไดกอนที่จะเริ่มดําเนินการขั้นตอนของ การปรับปรุง
กระบวนการผลิตโดยเขาไดแบงเวลาที่ใชในวงจรของหวงโซอุปทานทั้งหมด (Total supply Chain
Cycle) เปน 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) การวางแผน (Plan) 2) การจัดหาวัตถุดิบ (Source) 3) การผลิต
และประกอบ (Make/Assembly) และ 4) การจัดสง (Delivery)57
โรบินสัน และมอลโฮทรา (Robinson and Malhotra) ไดศึกษาถึงความทาทายของ
ความสําเร็จของโซอุปทานคือ การพัฒนาความไววางใจและความรวมมือภายในโซอุปทาน มีการ
ระบุถึงการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ชวยในการรวมและการจัดระบบโซอุปทาน มีการประยุกตใชระบบ
ขอมูลรวมกันมีการประยุกตใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ทในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถและ
คุณภาพตลอดโซอุปทาน และไดนิยามความหมายของ SCQM (Supply Chain Quality
Management) วาเปนความรวมมือและการรวมกันของกระบวนการทางธุรกิจขององคกรในโซ
อุปทานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ บริการ กระบวนการสรางคุณคาเพิ่ม และรวมถึงการไดรับความพึง
พอใจจากลูกคา โดยมีปจจัยที่รวมคุณภาพและโซอุปทาน คือ 1) การสื่อสารและกิจกรรมรวมกับ
องคกรที่มีสวนรวม 2) การรวมกันของกระบวนการและการจัดการ 3) การจัดการและความเปน
ผูนํา 4) กลยุทธ และ 5) การปฏิบัติที่ดีที่สุด58
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ลี เราและนาธาน (Li, Rao and Nathan) ไดพัฒนาสมการทางสถิติเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของการจัดการโซอุปทาน มีกิจกรรมที่สําคัญ 6 ประการคือ 1) ยุทธศาสตรการเปน
พันธมิตรกับผูจัดหา 2) ความสัมพันธกับลูกคา 3) การแลกเปลี่ยนขอมูลและขาวสารระหวางกัน 4)
คุณภาพของขอมูลและขาวสาร 5) Internal lean practices และ 6) Postponement59
เชอรมิทซและแพล็ทส (Schmitz and Platts) ไดนํา Balance score card มาใชในการวัด
ประสิทธิภาพของโซอุปทาน ประกอบดวย 9 ประเด็นคือ 1) ความชัดเจนของยุทธศาสตรและการ
นําไปปฏิบัติ 2) ขอมูลสําหรับผูบริหารใชในการวางแผน 3) ความชัดเจนและชองทางการสื่อสาร
ภายในทุกกลุมในองคกร 4) วิธีการสื่อสารระหวางกลุมภายในองคกร และความรับผิดชอบ 5) การ
กําหนดความสําคัญและการตัดสินใจ 6) ความรวมมือ 7) การโนมนาวใจและความรวมมือของ
บุคลากร 8) การอบรมและการเรียนรู และ 9) การมีสวนรวมของผูบริหารเมื่อเกิดปญหา60
เบย, ถังและเบ็นเน็ท (Bay, Tang and Bennett) ไดศึกษาปจจัยการจัดการโซอุปทาน
อยางมีประสิทธิผลของบริษัท Seagate ประกอบดวย 1) การมีสวนรวมของผูบริหาร การศึกษา 2)
วิเคราะหสภาพแวดลอม 3) การกําหนดยุทธศาสตร 4) การสรางวัฒนธรรม 5) การจัดการ
เปลี่ยนแปลง 6) การอบรมและการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มเติมวาเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน จะตองจัดการใหมี 1) ความยืดหยุน 2) ความถูกตองในการวางแผนงานและการวัดผล 3)
การแบงการจัดการโลจิสติกสอยางเหมาะสม 4) ความงายและความรวดเร็ว 5) การจัดการขอมูล
ใหเหมาะสม 6) การปฏิบัติตอลูกคาที่แตกตางกัน 7) ปฏิบัติการไรพรมแดน 8) การจัดการเสมือน
9) การใช e-commerce 10) การปฏิบัติตอผูคน และ 11) การนําสินคาใหมออกสูตลาด61
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กูนาเซคารานา พาเท็ลและแม็คกาเฮ (Gunasekarana, Patelb and McGaugheyc) ได
ศึกษาถึงการนํา SCOR-model มาเปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทานซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรม คือ 1) การวางแผน (วิธีสั่งซื้อ เวลาที่ใชในการสั่งซื้อ ขั้นตอนในการสั่งซื้อ) 2)
การจัดหาแหลงวัตถุดิบ (การประเมินผูจัดหาทางดานยุทธศาสตร ดานยุทธวิธี และการปฏิบัติการ)
3) การผลิต (ความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพในการใชเครื่องจักร ประสิทธิผล เทคนิคใน
การวางแผนการผลิต) 4) การจัดสง (ความถูกตองในการจัดสง ความยืดหยุนของการจัดสงตาม
ความตองการของลูกคา ตนทุนของการจัดสง)62
จอรสและราฟเอล (Jose and Rafael) ไดศึกษาการทดลองประยุกตใชเทคโนโลยี EDI ใน
การลด Bullwhip effect ในโซอุปทานโดยใชวิธีการ Simulation และพบวา สามารถลดตนทุน
สินคาคงคลัง จํานวนการสั่งซื้อ ตนทุนรวมและจํานวนสินคาคงคลังในระบบของโซอุปทาน63
เคริ้ก เคอรติสและโทมัส (Kirk Curtis and Thomas) ไดศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยี
ในโซอุปทานและพบวา ความสําเร็จของการประยุกตใชขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 7 ประการ คือ 1)
ขนาดขององคกร 2) โครงสรางการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ 3) ประสิทธิภาพและ
ความสําเร็จขององคกร 4) การวมยุทธศาสตรของโซอุปทาน 5) บรรยากาศของการติดตอทางธุรกิจ
กับผูจัดหาและลูกคา 6) แรงกดดันจากสมาชิกในโซอุปทาน และ 7) ความไมแนนอนของ
สภาพแวดลอม64
พอลและเดนนิส (Paul and Dennis) ไดศึกษาวิจัยและระบุถึงหลักการในการกําจัดตะเข็บ
ในการจัดการโซอุปทาน ดังนี้ 1) ผลิตสินคาที่ลูกคาตองการ 2) ผลิตสินคาในปริมาณที่เหมาะสม
3) ลดขั้นตอนการผลิต และ Throughput time 4) ใชชวงเวลาในการวางแผนการผลิตใหสั้นที่สุด
5) รับสินคาจากผูจัดหาในปริมาณที่ต่ํา 6) จัดระบบเวลาในโซอุปทานใหตรงกัน 7) สราง Cluster
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สินคาและออกแบบใหเหมาะสมกับสายธารคุณคา 8) กําจัดความไมแนนอนตาง ๆ ในโซอุปทาน
9) ทําความเขาใจ บันทึกและพัฒนาปรับปรุง 10) พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล 11) ใชระบบที่ไดผาน
การทดสอบมาแลววามีความนาเชื่อถือ และ 12) ตั้งเปาหมายการปฏิบัติงานแบบไรตะเข็บ65
เคร็ค และแกรี่ (Craig and Gary) ไดศึกษาปจจัยของการประยุกตใช EDI ในโซอุปทาน
พบว า องคกรที่มี ขนาดใหญ (ยอดขายและจํานวนพนักงาน) จะมี แนวโนมในการประยุก ตใช
เทคโนโลยี EDI สูง มีการประยุกตใช EDI กับลูกคามากกวาประยุกตใชกับ Supplier มีการนํา EDI
มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานภายในองคกรมากกวาการนํามาใชในการประสานงาน
ระหวางองคกร66
โรแลนด อเล็กซานเดอร ไมเคิลและเจิรก (Roland, Alexander, Michael, and Joerg) ได
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการโซอุปทานและไดสรุปวา 1) เปาหมายสําคัญของการจัดการ
โซอุปทาน คือ การออกแบบการปฏิบัติการ และการบํารุงรักษาโซอุปทาน เพื่อสนองความตองการ
ของลูกคา 2) ความเขาใจโซอุปทาน คือ การรวมเอาขั้นตอนของธุรกิจระหวางองคกรเขาดวยกัน
และยังรวมถึงการตอบสนองลูกคาอยางมีประสิทธิผล 3) การบริหารสินคาคงคลัง 4) การจัดการ
ลูกคาสัมพันธ 5) ตัวแบบอางอิงการดําเนินงานโซอุปทานเปนการประยุกตใชเพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติการและออกแบบระบบโซอุปทาน ซึ่งประกอบดวยโครงสราง กระบวนการ และการสงถาย
ขอมูล และ 6) Balance score card ควรถูกพัฒนาเพื่อใชในการควบคุมโซอุปทานโดยพิจารณา
ทางดานการเงิน กระบวนการ ความพึงพอใจของลูกคา และการอบรม67
รีเบคกา ซินเทีย ซูโวจิทและราวี (Rebecca, Cynthia, Suvojit and Ravi) ไดระบุปจจัย
ความสําเร็จในการประยุกตใชเทคโนโลยี EDI ขององคกรในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังตอไปนี้ 1)
การเลือกมาตรฐานของ EDI 2) ความสัมพันธระหวางบริษัทคูคา 3) การสนับสนุนของผูบริหาร
ระดับสูง 4) ระบบ Vans หรือ Value Added Network ที่ใชในการเชื่อมตอสัญญาณ 5) ความ
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ปลอดภัยของขอมูลที่สงออกมา นอกจากนี้ยังไดระบุปจจัยหลักของความสําเร็จในการประยุกตใช
เทคโนโลยี EDI ขององคกรในตางประเทศ คือ 1) ความสมบูรณทางดานโครงสรางพื้นฐานของ
ระบบโทรคมนาคม 2) ระบบ VANs หรือ Value Added Network ที่ใชในการเชื่อมตอสัญญาณ 3)
ความออนตัวของกฎหมายที่ใชในการปกปองผลประโยชน 4) ความปลอดภัยของขอมูลที่สงออก
มา 5) การยอมรับมาตรฐาน EDI68
ไลเคอร (Liker) ไดระบุปจจัยของความสําเร็จของโตโยตาวาประกอบดวย 14 หลักการ คือ
1) วางรากฐานการตัดสินใจเชิงบริหารบนปรัชญาระยะยาว 2) สรางการไหลของกระบวนการอยาง
ตอเนื่อง เพื่อแสดงปญหาใหประจักษ 3) ใชระบบ “ดึง” เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตมากเกินพอดี 4)
ปรับเรียบการผลิต “Heijunka” (ทํางานใหสม่ําเสมอเหมือนกับเตา มิใชกระตาย) 5) สราง
วัฒนธรรม “การหยุดทันทีเมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ” 6) งานที่เปนมาตรฐานเปนพนฐาน
สําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องและการใหอนาจแกพนักงาน 7) ใชการควบคุมดวยสายตา
(Visual Control) เพื่อไมใหปญหาถูกซอนไว 8) ใชเทคโนโลยีที่เชื่อถือไดและผานการทดสอบมา
อยางละเอียด ถี่ถวนแลวเทานั้น เพื่อสนับสนุนคนและกระบวนการ 9) สงเสริมผูนําซึ่งมีความเขาใจ
ในการดําเนินงานโดยตลอด อีกทั้งซึมซับปรัชาในการดําเนินงานและสามารถถายทอดใหกับผูอื่น
ได 10) พัฒนาบุลากรและทีมงานที่โดดเดน ซึ่งเขาเหลานั้นยึดถือปรัชญาของบริษัท 11) ใหความ
ใสใจตอพันธมิตรและผูจัดสงวัตถุดิบของบริษัท โดยชัดจูงและชวยเหลือพวกเขาในการ 12) ลงไป
คลุกคลีกับปญหาดวยตนเอง เพื่อทําความเขาใจสถานการณอยางถองแท (Genchi Genbutsu)
13) ตัดสินใจอยางรอบคอบดวยฉันทามติ พิจารณาใหรอบคอบถึงทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู และ
ดําเนินการในสิ่งที่ตัดสินใจแลวอยางรวดเร็ว (Nemawashi) และ 14) พัฒนาเพื่อกาวสูองคกรแหง
การเรียนรู โดยผานการพิจารณา อยางไมรูจบ (Hansei) และปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Kaizen)69
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การบริหารการศึกษาและสถานศึกษา
ความสําเร็จของการบริหารการศึกษาและสถานศึกษา ตามเจตนารมณพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ขึ้นอยูกับสถานศึกษา
การบริหารสถานศึกษาจึงเปนหัวใจของการเปลี่ยนแปลง เพราะสถานศึกษาเปนองคกรการศึกษาที่
อยูระดับลางสุดแตมีความสําคัญมากที่สุด เปนหนวยที่นํานโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
การบรรลุซึ่งคุณภาพการศึกษาอยางเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพไดนั้น ขึ้นอยูกับการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความสําคัญมาก เพราะเปนผูขับเคลื่อนให
นโยบายสูการปฏิบัติอยางแทจริง หากผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถที่จะบริหารสถานศึกษา
ใหมีคุณภาพยอมสงผลถึงความเจริญกาวหนาของประเทศชาติในที่สุด
ความหมายของการบริหาร
นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารไวอยางหลากหลายตามความรูและความคิดที่
แตกตางกัน ดังนี้ ไมลสทีนและเบลาสโก (Milstein & Belasco) นิยามการบริหารวา เปน
กระบวนการที่กําหนดทิศทาง และควบคุมกิจกรรมของสมาชิกทุกคนในองคกร70 ดรัคเกอร
(Drucker)
กล า วว า การบริห ารคือ การทํ า งานต า งๆ ใหลุล ว งโดยอาศั ย คนอื่ น เปน ผูนํ า71
เชนเดียวกับเฮอรเซ และบลังชารต (Hersey and Blanchard) หมายถึง การทํางานรวมกันและ
ผานแตละบุคคลและกลุมบุคคล เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ72 สวนคูนซ และเวหวิช
(Koontz and Weihrich) เห็นวา การบริหารเปนกระบวนการในการออกแบบและสรางบรรยากาศ
ในการทํางานของแตละคน รวมกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ73
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M. Milstein and J.A.Belasco, Educational Administration and the Behavior
Sciences : A System Perspective (Boston : Allyn and Bacon, 1983),161.
71
Peter F. Drucker, Management : Task, Responsibility, Practices (London : Pan
Books, 1979),5.
72
P.Hersay and K.H.Blanchard, Management of Organization Behavior : Utilizing
Human Resources ( Englewood cliffs : Prentice – Hall, 1982),3.
73
H.Koontz and H.Weihrich, Essentials of Management 5th ed. (New York : McGraw Hill, 1990),4.

76
สวนฮูสเซนและโพสตเทิลเวท (Husen and Postlewaite) นิยามการบริหารวาเปนศิลปะในการ
ประสานองคประกอบหรือปจจัยการผลิตที่มุงหมายขององคการ74 รอบบินส และคูเทอร (Robbins
and Coulter) และครีทเนอน (Kreitner) เห็นพองกันวา การบริหารเปนกระบวนการการทํางานกับ
บุคคลอื่นและผานบุคคลอื่นใหบรรลุประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ75,76 เบทแมนและสเนล
(Bateman and Snell) ระบุความหมายการบริหารวาหมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของ
บุคลากรและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร77
จากความหมายที่นักวิชาการตางๆ ไดใหไวดังกลาวขางตน สรุปความหมายโดยรวมไดวา
การบริหาร (Management) คือ กระบวนการทํางานโดยอาศัยคนอื่น ซึ่งอาจทํากับบุคคลอื่นหรือ
อาจผ า นบุ ค คลอื่ น ที่ ต อ งอาศั ย ศาสตร แ ละศิ ล ปะในการทํ า งาน เพื่ อ ให ก ารทํ า งานบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ
ความหมายของการบริหารสถานศึกษา
วิลาวัลย ไพโรจน ไดกลาวถึง การบริหารสถานศึกษาวาหมายถึง การดําเนินงานของกลุม
บุคคลที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ ชวยพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง
สติปญญา รางกาย จิตใจ ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ และอยูในสังคมไดเปนอยางดี และมีความสุขใน
ชีวิตตามสมควรแกอัตภาพของตน78 ซึ่งมีความคลายคลึงกับ มนัส พลายชุม ที่กลาวถึงการบริหาร
สถานศึกษาวา หมายถึง การดําเนินการตางๆ ของโรงเรียนที่ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู
อาจารย เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยจะตองเกิด
การพัฒนาในทุกดานตั้งแตดานปญญา ดานจิตใจ ดานรางกาย และดานสังคม เพื่อใหนกั เรียนเปน
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T. Husen and T.N. Postlewaite, The International Eneyclopedia of Education
2nded. (Great Britain : BPC Wheatons, 1994),213
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Stephen P.Robbins and M.Coulter, Management 5th ed (New Jersey : Prentice
Hall, 1996),8.
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R. Kreitner, Management 7th ed. (Boston : Houghton Miffin, 1998),5.
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Thomas S.Bateman and Scott A. Snell, Management : Building Competitive
Advantage 4th ed. (Irwin : McGraw – Hill, 1999),6.
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วิลาวัลย ไพโรจน , “การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน,2541),2.
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สมาชิกที่ดีของสังคม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข79 และในทํานองเดียวกัน
วิไล ธนวิวัฒน กลาววา การบริหารสถานศึกษา คือ การดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยกลุม
บุ ค คลหลายฝ า ย เพื่ อ ให นั ก เรี ย นมี พั ฒ นาการทางด า นร า งกาย อารมณ สั ง คม จิ ต ใจ และ
สติปญญา ตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป80 เชนเดียวกับ วิโรจน สารรัตนะ ไดกลาววา
การบริหารสถานศึกษาเปนการบริหารการจัดการศึกษาแนวใหม ที่มุงใหสังคมทุกสวนมีสวนรวม
และรั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษาต อ เนื่ อ งตลอดชีวิ ต โดยมี เ ครื อ ขา ยแหล ง การเรี ย นรู โ ดยการ
กระจายอํานาจใหสถานศึกษามีความคลองตัวและตัดสินใจดําเนินงานในขอบเขตที่รับผิดชอบโดย
ใหประชาชน องคกรตางๆ มีสวนรวมในเรื่องตางๆ อยางเหมาะสม81 ซึ่งสอดคลอง สุรพล พุฒคํา
กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนการจัดหาวิธีการที่ จะทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยเขามามีสวนรวมในกิจกรรมและการดําเนินงานของโรงเรียนทําใหเกิดความรวมมือ
และความรับผิดชอบตอหนาที่ โดยมีตัวชี้วัดที่บงบอกถึงความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา82 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาววา การบริหารสถานศึกษาเปนภารกิจหลักของ
ผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ ถาระบบ
การบริหารงานไมดีจะกระทบตอสวนอื่นๆ ของหนวยงาน นักบริหารตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหงานบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว การบริหารงานตองใชทั้ง
ศาสตรและศิลปทุกประการ เพราะการดําเนินงานตางๆ มิใชเปนกิจกรรมที่ผูบริหารจะกระทําได
เพียงลําพัง แตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนที่มีสวนทําใหงานประสบความสําเร็จ ผูชวยงานแตละคน
แตกตางกันทั้งสติปญญา ความสามารถ ความถนัด และความตองการที่ไมเหมือนกัน จึงเปน
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มนัส พลายชุม. “ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารโรงเรียน
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วิไล ธนวัฒน, “การศึกษาสภาพและการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน
,2541),16.
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วิโรจน สารัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฏี และประเด็นทางการศึกษา
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์, 2542), 11.
82
สุรพล พุฒคํา, โครงสรางการจัดการในสถานศึกษา (ลพบุรี : คณะครุศาสตรสถาบัน
ราชภัฏเทพสตรี, 2544),30.
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หน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารที่ จ ะนํ า เอาเทคนิ ค วิ ธี และกระบวนการบริ ห ารที่ เ หมาะสมมาใช ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา83 ธีระ รุญเจริญ กลาววา ในการจัดการศึกษา
จําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําใหการบริหารและ
การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ และเปนไปตามแนวทางที่พึ งประสงค ดั งนั้นการปฏิรูป
การศึกษาจะประสบผลสําเร็จจําเปนตองอาศัยองคกรปฏิบัติ คือ สถานศึกษาเปนฐานสําคัญ
หมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดี และผูบริหาร
ตองมีประสิทธิภาพ84
จากความหมาย และความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาขางตน สรุปไดวาการบริหาร
สถานศึ ก ษาหมายถึ ง กระบวนการดํ า เนิ น งานในกิ จ กรรมด า นต า ง ๆ ของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง
ประกอบดวยผูบริหาร ครู อาจารย และองคคณะบุคคลฝายตาง ๆ ของชุม ชนในทองถิ่น เพื่อ
รวมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา อยางเปนระบบตามมาตรฐานและคุณภาพ
ใหแกเยาวชนในอันที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดาน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ดังนั้น เมื่อกลาวถึงการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การบริหารสถานศึกษาใน 2 มิติ คือ
มิติของกระบวนการบริหาร (Managerial Function Process Dimension) และ มิติของงานบริหาร
(Managerial Task Dimension) ขออธิบายรายละเอียดดังนี้
1. มิติของกระบวนการบริหาร (Managerial Function Process Dimension)
นักวิชาการอธิบายวาการบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการบริหารคนและทรัพยากรการศึกษา
อยางเปนกระบวนการ กิจกรรมที่ทําใหการบริหารประสบความสําเร็จเรียกวา หนาที่ของผูบริหาร
หรือหนาที่การบริหาร (Managerial Functions) ซึ่งมีนักวิชาการไดเสนอกระบวนการบริหารไว
มากมาย ดังนี้ กูลิค และ เออรวิค (Gulick and Urwick) ไดเสนอบทความเรื่อง “Notes on the
Theory of Organization” กลาวถึงหนาที่หรืองานที่ผูบริหารระดับสูงตองกระทํา (functions of
83

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพ ฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ,

2544),8.
84

ธีระ รุญเจริญ, รายงานวิจัยสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่อง การกระจาย
อํานาจสูสถานศึกษา : บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 8-9 กุมภาพันธ 2545, ม.ป.ท., สํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาแหงชาติ, 2545),11-12.
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executives) ประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคกร (Organizing) 3) การจัด
คนเขางาน (Staffing) 4) การอํานวยการ (Directing) 5) การประสานงาน (Co-ordinating) 6) การ
รายงาน(Reporting) และ 7) งบประมาณ (Budgeting) หรือที่เราเรียกโดยยอวา “POSDCoRB”
ซึ่งเปนที่รูจักกันเปนอยางดีในศาสตรสาขาบริหารการศึกษา85 สวนแคส และโรเซนไวท (Kast and
Rosenzweigh) ไดระบุภารกิจการบริหาร (The Managerial Task) ประกอบดวย 1) การกําหนด
เปาหมาย (goal setting) 2) การวางแผน (planning) 3) การจัดทรัพยากร (assembling
resources) 4) การจัดองคการ (organizing) 5) การปฏิบัติงาน (implementing) และ 6) การ
ควบคุม (controlling)86 คูนซ และไวหริช (Koonts and Weihrich) เสนอวาประกอบดวย 1) การ
วางแผน (Planning) 2) การจัดองคกร (Organizing) 3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) 4) การ
อํานวยการ (Directing) และ 5) การควบคุม (Controlling)87 ฮอดเก็ทส (Hodgetts) กลาววา
กระบวนการบริหารประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing)
และ 3) การควบคุม (Controlling)88 ในขณะที่ ฮอลท (Holt) ไดอธิบายกระบวนการบริหารไดแก
1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การนํา (Leading) และ 4) การ
ควบคุม (Controlling)89 นอกจากนี้ รอบบินส และ สจวต – โคทซ (Robbins and Stuart–Kotze)90

85

Luther Gulick and L.Urwick, Papers on the Science of Administration (New
Jersey : Clifton, 1973),13.
86
Fremont E. Kast and Jame E. Rosenzweig, Orgarization and Management : A
systems and Contigency Approach, 4th ed. (New York : McGraw – Hill Book Company,
1988),399-405.
87
H. Koontz and H. Weihrich, Essentials of Management, 5th ed. (New York :
McGraw – Hill,1990), 22-24.
88
Richard M. Hodgetts, Management : Theory, Process and Practice, 5th ed.
(San Diego : Harcourt Brace Javanovice Publishers, 1990),72.
89
David H. Holt, Management : Principles and Practices, 2nd ed. (New Jersey :
Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990),72.
90
Stephen P.Robbins and Robin Stuart – Kotze, Management (Ontario : Prentice
– Hall Canada Inc, 1990), 22-23.
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บารตันและมารติน (Barton and Martin)91 สโตนเนอร-ฟรีแมน (Stoner and Freeman)92 รอบ
บินสและเมอรคี (Robbins and Mukerji)93 รอบปนสและคอลเทอร (Robbins and Caulter) 94
กิ๊บสัน และคณะ (Gibson and others)95 และ เบทแมนและสเนลล (Bateman and Snell)96 ตาง
เห็นตรงกันวา กระบวนการบริหาร ประกอบดวย 4 กระบวนการ คือ 1) การวางแผน (Planning) 2)
การจัดองคการ (Organizing) 3) การนํา (leading) และ 4) การควบคุม (Controlling) รวมทั้ง
แนวคิดของ ครีทเนอร (Kreitner) จําแนกกระบวนการบริหารเปน 8 กระบวน คือ 1) การวางแผน
(Planning) 2) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 3) การจัดองคการ (Organizing) 4)
การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) 5) การสื่อสาร (Communicating) 6) การจูงใจ (Motivating) 7)
การนํา (leading) และ 8) การควบคุม (Controlling)97 และ นักวิชาการบริหารรยุคใหม ดับบริน
(Dubrin) ไดประมวลและระบุวากระบวนการบริหาร คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัด
องคการและการจัดบุคลากร (Organizing and Staffing) 3) การนํา (Leading) และ 4) การ
ควบคุม (Controlling)98
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Kathryn M. Bartol and David C.Martin, Management (New York : Mc-Graw-Hill,
Inc, 1991),6-9.
92
James A. Stoner and Edward R. Freeman, Management, 5th ed. (London :
Prentice-Hall International, 1992), 8-9
93
Stephen P.Robbin and Debu Mukeri, Managing Organization : New Challenges
and Perspectives 2nd ed. (New York : Prentice Hall, 1994), 7-8.
94
Stephen P.Robbins and M.Caulter, Management, 5th ed. (New jersey : Prentice
Hall, 1996), 9-10.
95
James L.Gibson and others, Organization : Benavior,Structure, Proecss, 9th ed.
(Boston : Irwin McGraw-Hill, 1997), 15-17.
96
Thomas S. Bateman and Scott A. Snell, Management : Building Competitive
Advantage, 4th ed. (Boston : Irwin McGraw – Hill, 1999), 6-8.
97
Robert Kreitner, Management, 7th ed. (Houghton : Miffin Company,1998),14-15.
98
Andrew J. Dubrin, Essentials of Management, 5th ed. (New York : South –
Western College Publishing, 2000), 12-13.
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จากความคิ ด เห็ น ของนั ก วิ ช าการด า นบริ ห ารข า งต น สามารถสรุ ป ได ว า การจํ า แนก
กระบวนการบริหารของนักวิชาการสวนใหญประกอบดวยกิจกรรมยอยๆ ที่คลายคลึงกัน แตมีการ
จัดกลุมกิจกรรมยอยแตกตางกันออกไปตามความคิดเห็นของแตละคน ซึ่งในชวงคริสตศักราช
1990-2000 พบวา แนวคิดของนักวิชาการดานองคการและการจัดการ ไดสรุปความหมายและ
กิจกรรมในหนาที่การบริหารเปน 4 ดาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงค กลาวคือ การวางแผนเปนกระบวนการกําหนดเปาหมายขององคการ
และวางแนวทางดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายนั้น กิจกรรมการวางแผนประกอบดวยการวิเคราะห
สภาพปจจุบัน การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค การกําหนดนโยบาย มาตรการและกลยุทธ
การดําเนินงาน รวมทั้งการกําหนดทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงาน การวางแผนเปนหนาที่
บริหารที่สําคัญที่สุดอันดับแรกของผูบริหาร เพราะจะมีผลตอการดําเนินการบริหารในสวนอื่น ๆ
ดังนั้นจึงจําเปนที่หนวยงานตาง ๆ ตองใหความสําคัญตอการวางแผน ปจจุบนั การวางแผนกลยุทธ
(Strategic Planning) เปนสิ่งที่ใชกันแพรหลายมากทั้งในวงการธุรกิจเอกชนและหนวยงานของรัฐ
โดยการวางแผนกลยุทธจะมุงเนนการคาดคะเนสภาพในอนาคต จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม
และการประเมิน จุดอ อนจุ ด แข็ ง ขององคก าร เพื่ อกํ า หนดวิ สัย ทัศน ภารกิจ วั ต ถุป ระสงค ข อง
องคการ และหาแนวทางหรือกลยุทธกํากับการทํางานในอนาคตของหนวยงาน หรือเตรียมเผชิญ
กับการแขงขัน เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จะเนนถึงความสามารถในการปรับตัวของ
องคการเพื่อนําองคการไปสูจุดหมายที่ตองการ99 ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ นักวิชาการได
กําหนดในลักษณะที่แตกตางกันไป แตโดยสวนใหญจะประกอบดวยกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน ซึ่งก็คือ การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength)
และจุดดอย (Weakness) ภายในองคการ รวมทั้งโอกาส (Opportunity) และขอจํากัด (Treat)
จากภายนอกองคการ
2. กําหนดวิสัยทัศน (vision) คือ ภาพอนาคตขององคการที่ตองการจะไปใหถึง ซึ่งจะตอง
มีความชัดเจนและจะตองมีการกําหนดตัวดัชนีชี้วัดความสําเร็จไวดวย โดยเปดโอกาสใหผูที่มีสวน
เกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยได มี ส ว นร ว มกั น กํ า หนด เพื่ อ ให เ ป น ที่ ยึ ด ถื อ ร ว มกั น และเป น ทิ ศ ทางในการ
ดําเนินงานรวมกันทิศทางเดียวกัน

99

Stephen P. Robbins and M.Coulter, Management 5th ed. (New Jersey : Prentice
Hall, 1996) , 257.
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3. การกําหนดพันธกิจ (Mission) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนตางๆ เปนสิ่งที่องคการ
จะตองกระทํา โดยจะตองสัมพันธกับจุดมุงหมายหรือเหตุผลในการจัดตั้งองคการ
4. การกําหนดจุดหมาย (Goals) หมายถึง ผลที่ตองการใหเกิดในระยะยาว
5. การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) หมายถึง ผลที่ตองการใหเกิดขึ้นในลักษณะ
จําเพาะเจาะจง จากการดําเนินกิจกรรมตามที่ไดวางแผนไว
6. การกําหนดกลยุทธ (Strategies) ซึ่งเปนวิธีการที่จะกระทําใหสําเร็จและเกิดผลสําเร็จ
ตามที่ตั้งเปาหมายไว รวมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญของวิธีการ
7. การกําหนดนโยบาย (Policies) เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานอยางกวาง ๆ ที่
จะเชื่อมโยงการกําหนดกลยุทธกับการนําไปปฏิบัติ
การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากร และการจัดระบบ
การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร กิจกรรมการจัดองคการประกอบดวย การจัดทํา
แผนภู มิ ปฏิ บั ติง าน การจั ดบุคลากรรับ ผิ ด ชอบงาน การจัดทํา มาตรฐานและรายละเอี ย ดการ
ปฏิบัติงาน การจัดระบบการบังคับบัญชาและการประสานงาน การกําหนดภารกิจองคการ การ
จัดระบบทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคการ คูนซ และไวหริช (Koontz and Weihrich) ไดสรุปวา
การจัดองคการ เปนการจําแนกงานที่จําเปน การจัดกลุมงานใหเหมาะกับทรัพยากรองคกรและ
สถานการณ การมอบหมายงาน และการจัดการความสัมพันธงานและอํานาจ มีรายละเอียดดังนี้
1. การจําแนกงาน เปนพื้นฐานเริ่มตนของการจัดองคการ ทําใหทราบวาองคการมี
กิจกรรมอะไรบาง ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ และจําเปนตองกําหนดใหมี
ผูปฏิบัติงานที่มีความรูความสามารถตรงกับงานที่กําหนด การจําแนกงานสวนใหญจะดําเนินการ
จําแนกตามหนาที่ขององคการ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไว
2. การจัดกลุมงาน เปนการรวมกลุมกิจกรรมตาง ๆ ไวดวยกัน ภายใตหลักเกณฑของการ
จําแนกงาน ซึ่งอาจจัดกลุมในลักษณะความชํานาญเฉพาะทาง หรือใหมีความรวมมือซึง่ กันและกัน
หรือจัดตามหนาที่การปฏิบัติงาน ผลผลิต หรือการบริการลูกคา พื้นที่ภูมิศาสตร หรือเสนทางที่
ผลผลิตสูลูกคา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยกลุมงานตาง ๆ จะตองมีความสัมพันธ
และมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตลอดแนว
3. การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่เปนอํานาจหนาที่ซึ่ง
องคการไดมอบใหกับผูบริหาร เพื่อจะไดนําไปใชในการบริหารภารกิจขององคกร ในขณะที่ความ
รับผิดชอบ หมายถึง ขอผูกพันที่ผูใตบังคับบัญชามีตอผูบังคับบัญชา ในการกระทํากิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายหนาที่ตามตําแหนงหนาที่
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4. การมอบหมายงาน การมอบหมายงาน เปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารตองดําเนินการ เพราะ
งานในองคการมีมากเกินกวาที่ผูบริหารเพียงคนเดียวจะดําเนินการไดหมดทุกเรื่อง การมอบหมาย
งานจะดําเนินการควบคูไปกับการมอบอํานาจหนาที่โดยผูบังคับบัญชา เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือควบคุมงานขององคการไดอยางสมบูรณ การมอบหมาย
งาน จึงหมายถึง การที่ผูบังคับบัญชากําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบมอบหมายใหแก
ผูใตบังคับบัญชา โดยผูบังคับบัญชายังคงตองรับผิดชอบตองานที่มอบหมายไปดวย100
การนํา (Leading) หมายถึง การอํานวยการและประสานงาน เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงาน
บรรลุเปาหมายองคการ ตองอาศัยภาวะผูนําของผูบริหาร กิจกรรมการนําประกอบดวยการจูงใจ
การตัดสินใจสั่งการ การสื่อสารและการแกปญหาความขัดแยงของบุคลากร การอํานวยการและ
การประสานงานเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงาน นั่นคือ การสั่งการจะเกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้
1.ภาวะผูนําผูบริหาร (Leadership) ผูบริหารจะตองชักจูงและกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา
ของตนทํางานใหดีที่สุด และสามารถใชอิทธิพลสวนตัวใหเกิดผลตอผูใตบังคับบัญชา โดยผูบริหาร
พึงกระทําสิ่งตอไปนี้ (1) มองการณไกลและมีอิทธิพลในการพัฒนาเปาหมายและนโยบายของ
สถานศึกษา (2) กระตุนใหมีการพัฒนาโครงการตาง ๆ เพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา
(3) กําหนดวิธีการและการประสานงานในการนําโครงการตางๆ ไปปฏิบัติ (4) จัดหาทรัพยากรที่
จําเปนเพื่อสนับสนุนโครงการตางๆ (5) เปนตัวแทนสถานศึกษาในกิจกรรมตาง ๆ และ (6) ประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินการ
2. การจูงใจผูใตบังคับบัญชา (Motivation) ในการจูงใจผูใตบังคับบัญชานั้นผูบริหารควร
ทราบถึงกลไกการแสดงออกของพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาโดยทั่วไปกอน เพื่อใหสามารถ
กํ า กั บ และชั ก จู ง ใจผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาได ดี ทั้ ง นี้ ต อ งไม ลื ม ว า พฤติ ก รรมของคนที่ แ สดงออกไม
เหมือนกัน เพราะแตละคนยอมมีคุณคาของระบบ คานิยมที่แตกตางกัน จึงตองมีวิธีการจูงใจ
ตางกันไป ทั้งนี้ฮอย และ มิสเกล (Hoy and Miskel) ไดเสนอแนวทางแนวทางการสรางแรงจูงใจที่
สามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาที่เกิดประสิทธิผล คือ 1) จัดใหมีระบบการให
สิ่งจูงใจ (Incentive system) ที่มีความเหมาะสมกับบุคลากรขององคกรนั้น ๆ ซึ่งอาจเปนแรงจูงใจ
ทั่ว ๆ ไปที่ไมใชวัตถุสิ่งของ เชน มาตรฐานการทํางาน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หรืออาจเปน
สิ่งจูงใจเฉพาะซึ่งมีทั้งวัตถุ สิ่งของ เงินทอง รวมทั้งสิ่งที่ไมใชสิ่งของ หรือการใชสิ่งจูงใจภายนอก
100
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(extrinsic) ซึ่งบุคคลจะไดรับจากบุคคลอื่นหรือจากองคการ และแรงจูงใจภายใน (intrinsic) ซึ่ง
เกิดจากแรงกระตุนภายในของบุคคลแตละคน เชน ความตองการความสําเร็จ การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 2) มีการออกแบบการทํางานใหม (work redesign) ใหเหมาะกับบุคคลยิ่งขึ้น ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในองคการ เพื่อสรางแรงจูงใจภายในบุคคลใหอยากทํางานมากขึ้น เพราะจะ
เกิดความรูสึกวางานนั้นมีความหมาย จึงเกิดความรูสึกรับผิดชอบตอผลงานที่รับผิดชอบ และเกิด
ความรูความเขาใจผลงานที่ไดกระทําไปจากขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการทํางานของตน และ 3)
การตั้งจุดมุงหมายการทํางานที่ชัดเจน (goal setting and management by objective) โดยการ
รวมมือกันกําหนดวัตถุประสงคการทํางานเพื่อใหหนวยงานประสบความสําเร็จ 101
3. การติดตอสื่อสาร (Communication) เปนสื่อสําคัญสําหรับการสั่งการระหวางผูบริหาร
และผูใตบังคับบัญชาใหมีความเขาใจระหวางกัน และเปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดความรวมมือภายใน
กลุม แบงเปน 3 แบบ คือ 1) จากบนลงลาง คือ การสั่งการตามสายการบังคับบัญชาปกติ 2) จาก
ลางขึ้นบน คือ รายงานผลการปฏิบัติงาน แตกรณีการใหขอเสนอแนะที่ผูใตบังคับบัญชาเปนผูริเริ่ม
จะมีไดเฉพาะที่ผูบริหารเปดโอกาสใหเทานั้น โดยผูบริหารจะมีโอกาสไดทราบขอเท็จจริงจากผู
ปฏิบัติไดมาก การตัดสินใจก็จะกระทําไดดีขึ้น แตก็อาจทําใหสับสน และอาจใหขอเสนอแนะที่ไม
เปนประโยชน และ 3) การติดตอกันเองตามแนวนอน เปนการติดตอกันเองที่ทําใหสามารถติดตอ
ไดรวดเร็วมากขึ้น แตมีขอเสีย คือ ผูใตบังคับบัญชาคิดจะรวมหัวกันก็จะทําไดสะดวก102
4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกํากับใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
และแผนองค ก ร การควบคุ ม ประกอบด ว ย การตรวจสอบติ ด ตาม การเปรี ย บเที ย บผลการ
ปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนดไว และการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน กลาวคือ สวนประกอบที่
สําคัญ คือ 1) การกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายลวงหนา 2) การเปรียบเทียบผลงานกับ
มาตรฐาน และ 3) การดําเนินการแกไขเพื่อใหการปฏิบัติงานขั้นตอไปเปนไปตามทางที่กําหนดไว
การควบคุมสมัยใหม คือ การบริหารตามจุดมุงหมาย (Management by objectives) ซึ่งมีการ
กําหนดเปาหมายของงาน จากเปาหมายที่กําหนด ผูปฏิบัติที่เกี่ยวของสามารถที่จะควบคุมตัวเอง
(self-control) ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายได โดยเปนการควบคุมจากภายใตตัวผูปฏิบัติ
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2. มิติของงานบริหารสถานศึกษา (School Managerial Task Dimension) ในปจจุบัน
งานบริหารสถานศึกษาเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจ
การบริหารงานสี่ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป สูเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยตรง103 ทําใหสถานศึกษามีความคลองตัวใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น และสอดคลองกับการบริหาโรงเรียนในระบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (School Based Management) งานตามภารกิจในแตละดานดังแสดงในแผนภูมิที่ 16
1. การบริหารงานวิชาการ งานวิชาการนับเปนงานหรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา
ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุงให
กระจายอํ า นาจในการบริ ห ารจั ด การไปให ส ถานศึ ก ษามากที่ สุ ด ด ว ยเจตนารมณ ที่ จ ะให
สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกั บความตองการของผูเรีย น
สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยที่สําคัญ
ทํา ให สถานศึก ษามีความเขมแข็ง ในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลัก สูตรและ
กระบวนการเรี ย นรู ตลอดจนการวั ด ผลประเมิ น ผล รวมทั้ ง การวั ด ป จ จั ย เกื้ อ หนุ น การพั ฒ นา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
หลักการและแนวคิด
1. ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนสังคม
โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม
2. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนสคัญที่สุด
3. มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู
รวมทั้งเปนเครือขายและแหลงการเรียนรู
4. มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีวัดคุณภาพการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกาไดทุกชวงชั้นทั้ง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. มุงสงเสริมใหมีการรมมือเปนเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษา
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วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

กลยุทธ

สพฐ.เปนองคกรหลักในการจัดและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และพัฒนาสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล
จัดสงเสริม สนับสนุนและประสานความ
รวมมือกับทุกภาคสวนของสังคม
จัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานอยางทั่วถึง

พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา ให
ไดมาตรฐานมุงสูผ ลสัมฤทธิ์ขององคกร

1. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน : ประชากรทุกคนไดรับ
โอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป
ตามสิทธิอยางทัว่ ถึงเทาเทียม
และตรงตามศักยภาพ

2. ดานคุณภาพการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน : ผูเรียนทุกคนไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธที่ 1
ประสิทธิภาพและโอกาส
การไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- ขยายการบริหา
การศึกษาภาคบังคับ
- สงเสริมสนับสนุนกา
บริการการศึกษาภา
บังคับ สูกลุมเปาหมา
พิเศษ
- ขยายการใหบริการ
การพัฒนาสมรรถภาพ
สําหรับคนพิการ แล
หรือบุคคลที่มีความ
บกพรอง
- ขายบริการการศึกษา
เฉพาะทาง
- จัดบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 12 ป ดวย
รูปแบบที่หลากหลาย
- ประสาน สงเสริม
สนับสนุนใหทกุ สวน
ของสังคมรวมกันจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- ถายโอนการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธที่ 2
สรางโอกาสใหเด็ก
ปฐมวัยไดรับการ
สงเสริมพัฒนาอยาง
ทั่วถึง
- สงเสริมองคกร
หนวยงานในการ
เตรียมความพรอม
ของเด็กปฐมวัย

กลยุทธที่ 3
สงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาอยางมีคุณภาพ
- พัฒนาคุณภาพกา
จัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
- วิจัยและพัฒนาเพื่อ
การเรียนรู
- พัฒนาจัดเรียนรวม
- พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัย
เพื่อเปนตนแบบ
- พัฒนาหลักสูตร
และสื่อนวัตกรรม
- สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- ประเมินคุณภา
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 4
เพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
- พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- สรางและพัฒนา
องคการแหงการเรียนรู

กลยุทธที่ 5
เพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา
- จัดการศึกษาตาม
หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
(ธรรมาภิบาล)
- พัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และจัดการศึกษา
- สรางเสริมความ
เขมแข็งในการบริหาร
จัดการศึกษาใหกับ
หนวยงานทุกระดับ
- ยกระดับคุณภา
สถานศึกษา/เขตพืน้ ที่

ยกระดับขีดความสามารถของผูเ รียน
เต็มตามศักยภาพและมุงสู
มาตรฐานสากล

3. ดานความสามารถในการแขงขัน :
ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานภาษา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และอาชีพเพื่อการพึง่ พาตนเองแล
เพิ่มสมรรถนะการแขงขันในระดับ

กลยุทธที่ 6
ระดมทรัพยากรเพือ่ การ
จัดการศึกษา
- พัฒนาการมีสวนรวม
ในการบริหารจัด
การศึกษาโดยยึด
ประชาชนเปน
ศูนยกลาง
- พัฒนาคุณภา
โรงเรียนขนาดเล็ก
- หนึ่งอําเภอ หนึ่ง
โรงเรียนในฝน

กลยุทธที่ 7
เพิ่มศักยภาพการเรียนรู
ดานภาษาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และอาชีพ
- สงเสริมการเพิ่มขีด
ความสามารถทางดาน
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและอาชีพ
- เพิ่มขีดความสามาร
ทางดานภาษา
- สงเสริมศักยภาพ
ผูเรียนเพื่อมุงสูก า
แขงขัน ในระดับ
นานาชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูเทากันกา
เปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก Global Literacy

แผนภูมิที่ 2 แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547-2553

87

ขอบขาย/ภารกิจการบริหารสถานศึกษา
การบริหารวิชาการ
1. จัดทําหลักสูตรทองถิ่น
2. วางแผนงานวิชาการ
3. จัดการเรียนการสอน
4. การพัฒนาหลักสูตร
5. การพัฒนากระบวน
การเรียนรู
6. การวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
8. การพัฒนาสื่อและ
แหลงเรียนรู
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนวการศึกษา
11. การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
และมาตรฐาน
12. การสงเสริมชุมชน
ทางวิชาการ
13. การรวมมือทางวิชาการ
กับองคกรอื่น
14. สนับสนุนงานวิชากา
แกบุคคล ครอบครัว
องคกรและสถาบันอื่น
15. การจัดทําระเบียบแล
แนวปฏิบัติงานวิชาการ
16. การคัดเลือกหนังสือ
17. การพัมนาและใชสื่
เทคโนดลยี

การบริหารงงบประมาณ

การบริหารบุคคล

1. จัดทําแผนงบประมาณ
2. จัดทําแผนปฏิบัติ
3. อนุมัติการใชจาย
4. โอนและเปลี่ยนแปลง
5. รายงานผลการเบิกจาย
6. การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานผลการใชงบ
7. ตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใชงบ
8. การระดมทรัพยากร
9. การปฏิบัติงานอื่น
10. จัดการทรัพยากร
11. การวางแผนพัสดุ
12. กําหนดรูปรายการ
13. พัฒนาระบบขอมูล
และสารสนเทศ
14. การจัดหาพัสดุ
15. ควบคุม บํารุงรักษา
16. หาผลประโยชน
17. การเบิกเงินจากคลัง
18. รับ เก็บ จายเงิน
19. การนําเงินสงคลัง
20. จัดทําบัญชีการเงิน
21. รายงานการเงิน
22. จัดหาแบบพิมพบัญชี

1. วางแผนอัตรกําลัง
2. จัดสรรอัตรากําลัง
3. สรรหา บรรจุแตงตั้ง
4. เปลี่ยนตําแหนง ยาย
5. เลื่อนขั้นเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. ประเมินผลปฏิบัติงาน
8. วินัยและการลงโทษ
9. สั่งพักราชการ
และการสั่งใหออก
10. ดําเนินการทางวินัย
และการลงโทษ
11. การอุทธรณรองทุกข
12. การออกจากราชการ
13. การจัดระบบและ
ทําทะเบียนประวัติ
14. จัดทําเกี่ยวเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ 15.
ประเมินวิทยฐานะ
16. ยกยองเชิดชูเกียรติ
17. การสงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพ
18. วินัย คุณธรรม
19. ใบอนุญาตประกอ
วิชาชีพ

แผนภูมิที่ 3 ขอบขาย / ภารกิจการบริหารสถานศึกษา

การบริหารงทัว่ ไป
1. พัฒนาระบบและครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ
2. ประสานงานเครือขาย
3. วางแผนการบริหาร
4. การวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผน
5. การจัดระบบบริหาร
6. การพัฒนามาตรฐาน
การปฎิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีการศึกษา
8. การดําเนินงานธุรการ
9. ดูแลอาคารสถานที่
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
11. การรับนักเรียน
12. เสนอความคิดเห็น
การตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก
13. ประสานการจัดการศึกษา
14. การระดมทรัพยากร
15. การทัศนศึกษา
16. สงเสริมงานกิจการนักเรียน
17. ประชาสัมพันธ
18. สงเสริม สนับสนุนและ
ประสานการจัดการศึกษา
19. ประสานสวนราชการ
20. รายงานผลการปฎิบัติงาน
21. จัดระบบการควบคุม
22. แนวทางการจัดกิจกรรม
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ขอบขายและภารกิจงาน
1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรสถานศึกษา
2. การวางแผนงานดานวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาสื่อและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนวการศึกษา
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
14. การสงเสริมนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรและสถาบันอื่น
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนที่ใชในสถานศึกษา
17. การพัมนาและใชสื่อเทคโนดลยีเพื่อการศึกษา
2. การบริหารงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงความเปน
อิสระในการจัดการใหคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และ
มุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจาก
บริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน
หลักการและแนวคิด
1. ยึดหลักความเทาเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูในการ
จัดสรรงบประมารเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มุงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานทาง
การเงิน 7 ดาน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การคํานวณตนทุนการผลิต 3) การจัดระบบการ
จัดหาพัสดุ 4) การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการ
ดําเนิ นงาน 6) การบริหารสิ นทรัพย และ 7)
การตรวจสอบภายใน เพื่อรองรับการบริหาร
งบประมาณแบบมุงนนผลงาน
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3. ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมารใหเปน
ลักษณะของวงเงินรวมแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. มุงเนนการเสริมสรางประสิทธภาพและประสิทธผลของระบบการจัดการงบประมาณ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาและสถานศึกษาใหมีอิสระในการตัดสินใจ มีความคลองตัว
ควบคูกับความโปรงใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช
ขอบขายและภารกิจงาน
1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาร เพื่อเสนอตอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
4. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
6. การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใชงบประมาณ
7. การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ
8. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกําหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่
ใชงบประมาณเพื่อเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
17. การเบิกเงินจากคลัง
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน
19. การนําเงินสงคลัง
20. การจัดทําบัญชีการเงิน
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21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
3. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญหนึง่ ที่
มุง การส งเสริมใหสถานศึ กษาสามารถปฏิบัติ งานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึ กษา เพื่อ
ดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลเกิดความคลองตัว มีความเปนอิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ
และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาไดรับการพัฒนา มี
ความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาใน
วิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ
หลักการและแนวคิด
1. ยึดหลักความตองการและการพัฒนาอยางตอเนื่องในการบริหารงานบุคคลของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด
2. ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด
3. ยึดหลักธรรมาภิบาล
ขอบขายและภารกิจงาน
1. การวางแผนอัตรกําลัง
2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
11. การอุทธรณและการรองทุกข
12. การออกจากราชการ
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ
14.
การจัดทําบัญชี รายชื่อและใหความเห็น เกี่ ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
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15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
19. การสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การบริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปเปนอีกงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหาร
องคกรใหบริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมี
บทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการ
ใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเหมาะสม
ส ง เสริ ม ให ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาสถานศึ ก ษา ตามหลั ก การบริ ห ารงานที่ มุ ง เน น
ผลสัมฤทธิ์งานเปนหลัก เนนความโปรงใส ความรับผิดชอบตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวม
ของบุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หลักการและแนวคิด
1. ยึดหลักใหสถานศึกษามีความอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเองมาก
ที่สุด โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน และประสานงานใน
เชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. มุงสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ตามหลักการบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนนความ
โปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดตามกฎเกณฑ กติกา ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
3. มุงพัฒนาองคกรทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหเปนองคกรสมัยใหม
โดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงติดตอสื่อสารกันไดอยาง
รวดเร็วดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. การบริหารงานทั่วไปเปนกระบวนการสําคัญที่ชวยประสานสงเสริมและสนับสนุน
การบริหารงานอื่นๆ บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักใน
การประสานส งเสริ ม สนั บสนุ น และอํ านวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึก ษาทุก
รูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกาและสถานศึกษา ตลอดจนการจัดและใหบริการการศึกษาของบุคคล
ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่น
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ขอบขายและภารกิจงาน
1. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
6. การพัฒนามาตรฐานการปฎิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การดําเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน
11. การรับนักเรียน
12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน
17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา
18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
19. งานประสานสวนราชการสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
20. การรายงานผลการปฎิบัติงาน
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน104
104

กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการ
กระจายอํ า นาจการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาให ค ณะกรรมการ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา ตามกฎกระทรวง กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 (กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550),28-29,52-53,76-77,103-104.
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การประยุกตแนวคิดและหลักการ
การจัดการซัพพลายเชนกับการบริหารสถานศึกษา
วิวัฒนาการของการบริหารการจัดการองคกรทุกประเภทในสังคมมนุษย ไมวาจะเปน
องคกรแสวงกําไร (profit organization) หรือองคกรไมแสวงกําไร (non- profit organization) นับ
แตอดีตจนถึงปจจุบันเกิดจากความตองการที่จะหาแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพที่
เปนอยูในปจจุบันไปสูสภาพของการพัฒนาที่ดีกวาในอนาคต โดยอาศัยความพยายามอยางเปน
ระบบในการศึกษาวิจัย วิเคราะหถึงพฤติกรรมและองคประกอบตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิด
ปญหาตอการบริหารจัดการ ยอมรับกันวาเปาหมายสูงสุดของการบริหารจัดการองคกรทุกประเภท
คือ ความสําเร็จอยางครบทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง
ความสามารถในการเลือกเปาหมายที่เหมาะสมและบรรลุในเปาหมายนั้นๆ ฉะนั้นประสิทธิผลจึง
วัดกันที่วาองคกรสามารถตอบสนองผูบริโภคดวยสินคาหรือบริการที่ตองการหรือไม และสามารถ
บรรลุในสิ่งพยายามจะมากหรือนอยเพียงใด ตัวอยางของประสิทธิผลที่เห็นภาพชัดเจน คือ กรณี
ของสายการบินราคาประหยัด (low cost) ซึ่งเปนสายการบินขนาดเล็กที่เนนการใหบริการเฉพาะ
ระหวางจังหวัดในประเทศเทานั้น สายการบินนี้ไมมีการเสิรฟอาหารบนเครื่องบิน ไมมีความหรูหรา
แตให บริ ก ารเป น มิตรกั บผู โ ดยสารในราคาถูก ผลปรากฏวา มีผ ลกําไรสม่ํ า เสมอ ความสํา เร็ จ
ดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิผลขององคกรในการเลือกเปาหมายที่ถูกตอง เหมาะสม
และสามารถบรรลุ เ ป า หมาย ได ผ ลกํ า ไรที่ ไ ด ว างไว ซึ่ ง ตั ว อย า งนี้ ส ะท อ นความหมายของ
“ประสิทธิผล” ไดอยางเปนรูปธรรมสอดคลองกับความคิดของดรักเกอร (Drucker) กูรูผูยิ่งใหญ
ดานบริหารแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งไดอธิบายประสิทธิผลวาเปน “สิ่งที่ปฏิบัติไดถูกตอง (do the right
thing)” ในขณะที่ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ความสามารถในการใชตนทุนหรือทรัพยากร
ที่มีอยูอยางคุมคาเพื่อการบรรลุเปาหมาย ประสิทธิภาพจึงมักจะถูกวัดในรูปของตนทุนหรือจํานวน
ทรั พ ยากรที่ ใ ช ไ ปเมื่ อ เที ย บกั บ ผลงานหรื อ ผลผลิ ต ที่ ไ ด เช น ต น ทุ น แรงงาน เวลาที่ ใ ช อั ต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุ น ความสํ า เร็ จ สายการบิน ราคาประหยั ด หรื อ สายการบิ น ตน ทุ น ต่ํ า
นอกจากจะเป น ผลมาจากประสิ ท ธิ ผ ลขององค ก รแล ว ยั ง มาจากผลการดํ า เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพดวย สอดคลองกับดรักเกอร (Drucker) สรุปประสิทธิภาพวาเปน “การทํางานดวย
วิธีการที่ถูกตอง (do things right)” ซึ่งเกิดการประหยัดตนทุนไดมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
ความสําเร็จขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดหรือ
ปรัชญาการจัดการซัพพลายเชนคุณภาพ (supply chain quality management) ซึ่งเปนนวัตกรรม

94
การบริหารจัดการรูปแบบหนึ่ง เปนวิถีแหงการบริหารที่เกิดจากการรวมมือกันทํางาน ซึ่งมิใชเปน
เพียงความรวมมือในการจัดการภายในองคกรเพียงอยางเดียว แตเปนการบริหารทุกองคกรที่
เกี่ยวของทั้งหมดที่เปนพันธมิตรกันในซัพพลายเชนเดียวกัน จึงเปนการบริหารจัดการทั้งระบบ
(system approach) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักรวมกัน คือ การสนองความตองการและความพึงพอใจ
ของผูบริโภคคนสุดทาย ในลักษณะการรวมพลังและการมีสวนรวม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการ
ทํางานในทุกสวน ทุกคน ทุกสวนที่เกี่ยวของกันตองรวมมือกันในทุกลักษณะ รวมมือและชวยกัน
คิดแกไขปญหาตาง ๆ รวมแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน รวมประสานงานกันเพื่อยกระดับคุณภาพ
อยางตอเนื่อง กลาวไดวาลักษณะเชนนี้เปนแนวความคิดพื้นฐานสําคัญ คือ กําแพงที่ขวางกั้นและ
แบงงานออกจากกันจะตองถูกทลายลง เพื่อใหเกิดการรวมกันทํางานในลักษณะทีมที่เหนียวแนน
ภายใตความพยายามของการบริหารทั้งระบบอยางแทจริง
จากที่ กลา วมาจะเห็น ได วา รูปแบบการจัดการซัพ พลายเชนเปนนวัตกรรมการบริห าร
จัดการรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถประยุกตหลักการและแนวคิดไปใชในการบริหารจัดการไดกับ
องค ก รทุ ก ประเภทไม เ ว น แม แ ต อ งค ก รการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา เพราะความคิ ด รวบยอด
(concept) ของการจัดการซัพพลายเชนในการบริหารจัดการองคกร คือ วิธีการหรือเทคนิคการ
บริ ห ารจั ด การองค ก รการศึ ก ษาที่ มุ ง เน น ความสํ า เร็ จ ของการบริ ห ารจั ด การองค ก รให เ กิ ด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางสมดุลและเหมาะสมที่สุด ในความจริงที่เปนปจจุบันการจัดการ
ซัพพลายเชนในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา เปนรูปแบบการบริหารจัดการที่มีอยูแลว
และทําอยูแลว เพียงแตในวงการศึกษาไมคุนเคยกับคํานี้ เมื่อเทียบเคียงแนวคิดและหลักการแลว
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษา จึงมีนัยของการผสมผสานรูปแบบการบริหาร
สถานศึ ก ษาที่ เ ป น อยู คื อ รู ป แบบการบริ ห ารแบบมุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ (Results
Based
Management Model : RBM Model) รูปแบบการบริหารการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รูปแบบการบริหารโดยโรงเรียนเปนฐาน
(School Based Management Model : SBM Model) รูปแบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
(School Quality Assurance Model : SQA Model) รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคกร (Total
Based Management Model : TQM Model) รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (School
Effectiveness Management Model : SFM Model) รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
(Participation Management Model : PM Model) เปนตน เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นผูวิจัยขอ
นําเสนอความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนอยู ดังนี้
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1. รูปแบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)
ในชวงเวลาตั้งแตป ค.ศ.1980 เปนตนมา รัฐบาลประเทศตาง ๆ ไดมีความพยายามที่
จะทําการปฏิรูประบบราชการ โดยตองการปรับปรุงระบบการบริหารงานราชการใหมีความทันสมัย
ขจัดความไมคลองตัวทางการบริหาร ตลอดจนเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนการบริหารแบบเดิมที่
มุงเนน ใหความสํา คัญตอปจจัย นําเขาและกฎระเบียบ มาใชวิธีการบริหารแบบมุง ผลสัม ฤทธิ์
(RBM) เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารภาครัฐใหมีลักษณะเปนอยางภาคธุรกิจเอกชน โดยมุงเนนถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการบริ ห ารงาน หน ว ยงานจะต อ งกํ า หนดยุ ท ธศาสตร
วัตถุประสงคและเปาหมายองคการ พรอมทั้งตองสรางตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานที่ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได ซึ่งปจจุบันวิธีการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์กลายเปนแนวทางหลัก
ในการพัฒนาระบบราชการของประเทศไทย ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา จึง
ตองมีความรูและความเขาใจ ตลอดจนสามารถนําเอาวิธีการบริหารนี้ไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษา หรือหนวยงานทางการศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบบริหารจัดการอยู
ความหมายและแนวคิดของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ระบบการบริ ห ารแบบมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ นั้ น มั ก จะมี ชื่ อ เรี ย กที่ แ ตกต า งกั น ออกไป เช น
การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค (Management by Objective : MBO) การบริหารแบบเนน
ผลสําเร็จ (Managing for results) การบริหารที่เนนผล (Results-Oriented Management) หรือ
การบริหารผลการดําเนินงาน (Performance Management) ซึ่งนักวิชาการไดใหความหมายของ
การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ไว ดังนี้ สถาบันพัฒนาตัวแทนแหงชาติคานาดา (Canadian
International Development Agency : CIDA) กลาววา การบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ เปน
วิ ธี ก ารในการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) และโปร ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได (accountability) โดยที่ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
ประเมินความเสี่ยง กํากับติดตามกระบวนการดําเนินงานเพื่อการบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด
รวมถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจการบริหารและรายงานผลการปฏิบัติงาน105 ทศพร ศิริสัมพันธ
กลาวว า การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนการบริหารจัดการที่เนน การวางแผน การกํา หนด
วัตถุประสงค เปาหมายและกลยุทธการดําเนินงานแบบมีสวนรวม ซึ่งผูบริหารในแตละระดับของ
องคกรตองยอมรับและคํานึงถึงผลงาน ตองใหความสําคัญกับการจัดวางระบบการตรวจสอบ
105

Canadian International Development Agency, Result Bared Management in
CIDA : An Introductory Guide to Concept and Principles [Online], accessed
24 September 2008. Available from http://www.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/
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ผลงานและการใหรางวัลตอบแทนผลงาน (Performance Related Pay)106 ในลักษณะคลายกับ
ทิพาวดี เมฆสวรรค ไดใหความหมายของการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ วาเปน
การ
บริหารโดยมุงเนนที่ผลลัพธ หรือความสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก ใชระบบการประเมินผลงานที่อาศัย
ตั ว ชี้ วั ด เป น ตั ว สะท อ นผลงานให อ อกมาเป น รู ป ธรรม เพื่ อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นและแสดงผลงานตอสาธารณะ107
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เปนการบริหารที่ใหความสําคัญตอ
ผลการดําเนินงานและการตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานขององคการทั้งในแงของปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิต ซึ่งจะตองมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance
Indicators : KPI) รวมทั้งการกําหนดเปาหมาย (targets) และวัตถุประสงค (objectives) ไว
ลวงหนา โดยอาศัยการมีสวนรวมระหวางผูบริหาร สมาชิกขององคการและตลอดจนถึงผูที่มีสวน
ไดสวนเสียในกลุมตาง ๆ (stakeholders) ที่เกี่ยวของดวย จึงเปนการบริหารเพื่อการจัดหาใหไดมา
ซึ่ ง ทรั พ ยากรในการบริ ห ารมาอย า งประหยั ด (economy) โดยเน น การใช ท รั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ (efficiency) และการไดผลงานที่บรรลุเปาหมายขององคการ (effectiveness)
กระบวนการของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
วิลเลี่ยม (William) และทศพร ศิริสัมพันธ ไดสรุปวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์จะ
ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ๆ 4 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การวางแผนกลยุทธขององคการ ซึ่งองคการจะตองทําการกําหนดทิศทางโดยรวม
วาตองการที่จะทําอะไร อยางไร ซึ่งเปนเรื่องของการวางยุทธศาสตร หรือวางแผนกลยุทธ เพื่อทํา
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการ (SWOT Analysis) และใหไดมาซึ่ง
เป า ประสงค สุ ด ท า ยที่ ต อ งการขององค ก าร หรื อ วิ สั ย ทั ศ น (vision) อั น จะนํ า ไปสู ก ารกํ า หนด
พั น ธกิ จ (Mission) วั ต ถุ ป ระสงค (objective) เป า หมาย (target) และกลยุ ท ธ ก ารดํ า เนิ น งาน
(strategy) รวมทั้งพิจารณาถึงปจจัยหลักแหงความสําเร็จขององคกร (Critical Success Factors :
CFS) และสรางตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ในดานตางๆ

106

ทศพร ศิริสัมพันธ, “การบริหารผลการดําเนินงาน (Performance Management)” รวม
บทความวิชาการ 100 ป รัฐประศาสนศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 146.
107
ทิพาวดี เมฆสวรรค, การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, 2543. (เอกสารอัดสําเนา)
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2. การกําหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดําเนินงาน เมื่อผูบริหารขององคการได
ทําการตกลงรวมเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลการดําเนินงานแลว จะเริ่มดําเนินการสํารวจเพื่อหาขอมูล
หลักฐานเกี่ยวกับสภาพในปจจุบัน (baseline data) เพื่อนํามาชวยในการกําหนดความชัดเจนของ
ตัวชี้วัดดังกลาวทั้งในเชิงปริมาณ (quantity) คุณภาพ (quality) เวลา (time) และสถานที่ หรือ
ความครอบคลุม (Place) อันเปนเปาหมายที่ตองการของแตละตัวชี้วัด
3. การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผูบริหารจะตองจัดใหมีการตรวจสอบ
และรายงานผลการดํ า เนิ น งานของแต ล ะตั ว ชี้ วั ด ตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว เช น รายเดื อ น
รายไตรมาส รายป เปนตน เพื่อแสดงความกาวหนาและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานวาเปนไป
ตามเปาหมายที่ตองการ หรือไม อยางไร นอกจากนี้ในบางกรณีอาจจะจัดใหมีคณะบุคคลเพื่อ
ทําการตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนเรื่องๆ ไปก็ได
4. การใหรางวัลตอบแทน หลังจากที่ไดพิจารณาผลการดําเนินงานแลว ผูบริหารจะตอง
มี ก ารให ร างวั ล ตอบแทนตามระดั บ ของผลงานที่ ไ ด ต กลงกั น ไว นอกจากนี้ อ าจจะมี ก ารให
ข อ เสนอแนะ หรื อ กํ า หนดมาตรการบางประการเพื่ อ ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง ผลงานให เ ป น ไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว108 จากรายละเอียดของกระบวนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์สามารถจะ
สรุปเปนรูปภาพเพื่อเพิ่มความเขาใจไดดังนี้109
การวางแผนกลยุทธ
ขององคการ

การใหรางวัลล
ตอบแทน

การกําหนดรายละเอียด
ของตัวชี้วัด
การวัดและตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน

แผนภาพที่ 11 กระบวนการของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
108

Richard S. William. Performance Management. Perspectives on Employer
Performance (England: An International Thomson Publishing Company,1998), 25-27.
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ทศพร ศิริสัมพันธ, “การบริหารผลการดําเนินงาน (Performance Management)” 151152.
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ลักษณะขององคการที่บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์
องคการที่ไดใชระบบการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์จะมีลักษณะทั่วๆ ไป ดังตอไปนี้
1. มีพันธกิจ วัตถุประสงคขององคการที่ชัดเจนและมีเปาหมายที่เปนรูปธรรม โดยเนนที่
ผลผลิตและผลลัพธ ไมเนนกิจกรรม หรือการทํางานตามกฎระเบียบ
2. ผูบริหารทุกระดับในองคการตางมีเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจน และเปาหมาย
เหลานั้นสั้นกระชับ ไมคลุมเครือและเปนเปาหมายที่มีพื้นฐานมาจากพันธกิจขององคการนั้น
3. เป า หมายจะวัดได อยางเปน รูปธรรมโดยมีตั ว ชี้วั ดที่สามารถวัดได เพื่อให ส ามารถ
ติดตามผลการปฏิบัติงานไดและสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองคกรอื่นๆ ที่มีลักษณะ
งานและภารกิจที่เทียบเคียงกันได
4. การตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน หรือโครงการตางๆ จะพิจารณาจาก
ผลสัม ฤทธิ์ ข องงานเป น หลั ก ซึ่ ง จะสอดคล อ งกั บ การใหค า ตอบแทน สวัส ดิก ารและรางวัล แก
เจาหนาที่ที่จะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก
5. เจาหนาที่ทุกคนรูวางานที่องคการคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองคการจะคิดเสมอวางาน
ที่ตนทําอยูนั้นเพื่อใหเกิดผลอยางไร ผลที่เกิดขึ้นจะชวยใหบรรลุเปาหมายของโครงการและองคการ
อยางไร และทุกคนรูสึกรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกําหนดไวอยางเหมาะสมกับกําลังความสามารถ
ของแตละคน
6. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคน สูหนวยงานระดับลาง
เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุผลไดอยางเหมาะสม เปนการเปดโอกาสใหผูบริหารระดับตนและ
ระดั บ กลาง ซึ่ ง เข า ใจป ญหาเป น อย า งดี ไ ดเ ป น ผู แ กป ญ หาและสะสมประสบการณ เ พื่ อ กา วสู
ผูบริหารระดับที่สูงขึ้นตอไป ทั้งนี้นอกจากจะชวยลดขั้นตอนในการทํางาน แกปญหาการทํางาน
ที่ลาชาแลว ยังเปนการเพิ่มความยืดหยุนและประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย
7. มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกันเพื่อการทํางานที่สรางสรรคเปนองคการที่มุงมั่นจะ
ทํา งานร ว มกั น เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายที่ กํา หนดไว เป น องคก ารแห ง การเรี ย นรู ที่ เ ปด กวา งต อ
ความคิดและความรูใหมๆ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆ ไดดี
8.เจ า หน า ที่ มี ข วั ญ และกํ า ลั ง ใจดี เนื่ อ งได มี โ อกาสปรั บ ปรุ ง งานและใช ดุ ล พิ นิ จ ใน
การทํางานที่กวางขวางขึ้น ทําใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ สวนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเองก็
จะไดรับการตอบแทนผลการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน110
110

ทิพาวดี เมฆสวรรค, การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, 2543, (เอกสารอัดสําเนา), 21-23.
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การวัดผลสัมฤทธิ์งานตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การวัดผลการปฏิบัติงานเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของกิจกรรม การจัดเก็บขอมูลและเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายที่กําหนดไวลวงหนา ซึ่งจะชวย
ให อ งคก ารและผู ปฏิ บัติง านได รับข อมูลและสารสนเทศยอ นกลับที่ แสดงถึงผลสํา เร็จ ของการ
ดําเนินงาน ปญหา หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการแสดงถึงการมีพันธะหนาที่และ
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ ผูกําหนดนโยบาย แหลงสนับสนุนงบประมาณ ฯลฯ การเสริมสราง
การเรียนรูใหแกบุคลากรและองคการ เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและการบริหารการพัฒนาองคการ
การออกแบบ/ทบทวนโปรแกรม กระบวนการดําเนินงานขององคการ หรือของทีมงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการดําเนินงาน รวมทั้งชวยใหการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การวัดผลเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการคูขนาน หรือเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการจัดการผลงาน การกําหนดผลลัพธ (ตัวชี้วัดผลงานและมาตรฐาน) ซึ่ง
เปน ขั้นตอนแรกของการวัดผลการปฏิบัติงาน ผูดํ าเนินการ/องคการจะตองระบุ หรือคัดเลือก
กิจกรรมหลักที่มีความสัมพันธกับวัตถุประสงค และพันธกิจขององคการ พรอมทั้งระบุ หรือกําหนด
ตัวชี้วัดผลงานและมาตรฐานที่ตองการบรรลุถึงของแตละกิจกรรม การกําหนดตัวชี้วัดผลงานตอง
ดําเนินการภายใตกรอบของระบบการดําเนินงานทั่วไป มีจุดเนนการดําเนินการสรุปดังภาพ
วัตถุประสงค
Objectives

ปจจัยนําเขา
Inputs

กิจกรรม
Process

ผลผลิต
Outputs

ผลลัพธ
Outcomes

ความประหยัด
ความมีประสิทธิภาพ
ความมีประสิทธิผล

แผนภาพที่ 12 หลักการพื้นฐานของการวัดผลการปฏิบัติงานขององคการ
จากแผนภาพจะเห็นไดวา การดําเนินกิจกรรมจะมีจุดเริ่มตนที่วัตถุประสงคการดําเนินงาน
ซึ่งไดแก การระบุถึงรายละเอียดของผลงาน (ผลผลิตและผลลัพธ) ตามที่คาดหวัง ที่สวนใหญ
จะตองพัฒนามาจากวิสัยทัศนและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคการซึ่งมีปจจัยนําเขา อันไดแก
ทรั พ ยากรที่ จํ าเป นสํ าหรับการดํา เนิน กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงปจจัยน้ําเขา ให เ ปน ผลผลิตและ
ผลลัพธ การวัดผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปจะมีจุดเนนของการดําเนินการ 3 ดาน อันไดแก
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1. ความประหยัด (economy) หมายถึง การใชทรัพยากรในการผลิตนอยที่สุด
2. ความมีประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การสรางผลผลิตในระดับที่สูงกวาปจจัย
นําเขา ความมีประสิทธิภาพสามารถวัดไดโดยนําปจจัยนําเขาจริง หารดวยผลผลิตจริง หากได
คานอยแสดงวามีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของปจจัยนําเขา
3. มีประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ลวงหนาวาไดกอใหเกิดผลผลิต ผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด
ตัวชี้วัดผลงานแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ประกอบดวยตัวชี้วัดสําคัญ คือ
1. ตัวชี้วัดปจจัยนําเขา (input indicators) ไดแก จํานวนทรัพยากรโดยรวมที่ใชใน
การดํ า เนิ น กิ จ กรรม หรื อ บริ ก าร เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ผลผลิ ต ผลลั พ ธ เช น จํ า นวนเงิ น ที่ ใ ช จํ า นวน
บุคลากรที่จําเปนในการใหบริการ จํานวนวัตถุดิบและอุปกรณการผลิต เปนตน
2. ตัวชี้วัดผลผลิต (output indicators) เปนตัวชี้วัดที่แสดงถึงปริมาณ จํานวนสิ่งของที่
ผลิตไดจากการดําเนินกิจกรรม เชน จํานวนผูเขารับอบรมการพัฒนาอาชีพ จํานวนนักเรียนที่รับ
เขาเรียน จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา เปนตน
3. ผลลัพธ (outcome indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม เชน
จํานวนผูจบการศึกษาที่มีงานทํา และรวมถึงตัวชี้วัดผลลัพธคุณภาพของการบริการ เชน จํานวน
สินคาที่บกพรอง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการทํางานขององคการ เปนตน
4. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (efficiency indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานที่แสดง
คาใชจายตอหนวยของผลผลิต หรือระยะเวลาในการใหบริการตอรายการ เชน คาใชจายตอหัวของ
นักเรียนสําเร็จการศึกษา เวลาการทํางานในการปรับสภาพพื้นผิวถนน 1 กิโลเมตร เปนตน
5. ตัวชี้วัดความคุมคา (cost-effectiveness) หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงคาใชจายของ
ผลลัพธที่แสดงถึงความคุมคา (value for money) ที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม เชน ตนทุนเฉลี่ย
ในการชวยใหผูวางงานไดงาน คาใชจายเฉลี่ยในการซอมบํารุงรถยนตใหพรอมใชงาน เปนตน
6. ตัวชี้วัดปริมาณงาน (workload indicators) หมายถึง ขอมูลที่แสดงถึงความตองการ
ในการใชบริการ หรือภาระงานในหนาที่ของบุคลากร เชน จํานวนแพทยตอประชากร จํานวน
พยาบาลตอคนไขในจํานวนใบสมัครงานที่ไดรับในแตละวัน เปนตน
7. ตัวชี้วัดสารสนเทศเชิงอธิบาย (explanatory information) หมายถึง ขอมูลที่อธิบาย
ถึงองคประกอบที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคการ ซึ่งอาจจะอยูภายใต หรือนอกเหนือ
การควบคุมขององคการก็ได เชน อัตราสวนของนักเรียนตอครู อายุการใชงานของอุปกรณ เวลาที่
ใชในการซอมถนน รอยละของนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ เปนตน
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ดังนั้นในกระบวนการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานจะ
มีวัตถุประสงคหลักอยูที่การทําใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ดีจึงควรเปนระบบที่สามารถผลิตขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึง
ความกาวหนาของผลการดําเนินงานที่มีความครอบคลุม ครบถวนสมบูรณและทันกาล การวัดผล
การปฏิบัติงานขององคการจึงเปนพันธะหนาที่ที่ผูบริหารและองคการสาธารณะตองดําเนินการเพื่อ
ชี้แจงใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายขององคการทราบถึงความสําเร็จและความลมเหลวที่เกิดขึ้น
รวมทั้งอธิบายสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดสภาพการณดังกลาว เพื่อที่จะไดชวยใหผูมีอํานาจตัดสินใจ
สามารถวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การและเป น เครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห ารสํ า หรั บ องค ก ารยุ ค ใหม เ พื่ อ ใช ใ น
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในองคการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล111
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ปจจัยสําคัญที่จะใหการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ประสบความสําเร็จอยูที่ความรู
ความเขาใจแนวคิด วิธีการและประโยชนของวิธีการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของผูปฏิบัติทุกระดับ
ทั้งนี้เงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญมีดังตอไปนี้
1. ผูบริหารระดับสูงมีความเขาใจและสนับสนุน คือ สนับสนุนการจัดทําระบบวัดผล
การปฏิบัติงาน การใชขอมูลผลการวัดผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ การสรางสิ่งจูงใจ
เพื่อใหผูปฏิบัติทํางานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ รวมถึงการมอบอํานาจในการตัดสินใจเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน
1.1 การกําหนดพันธกิจและแผนกลยุทธที่ชัดเจน ผูบริหารตองใหความสําคัญและเขา
ไปมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดพันธกิจและแผนกลยุทธ วัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการเพื่อใหเกิดผล
1.2 การใช ข อ มู ล ผลการปฏิ บั ติ ง านในการบริ ห าร ผู บ ริ ห ารจะต อ งระลึ ก เสมอว า
การวัดผลไมไดทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้นโดยอัตโนมัติ แตขอมูลจากการวัดผลการปฏิบัติงานจะ
เปนขอมูลที่จะชวยใหผูบริหารสามารถปรับปรุงเกณฑมาตรฐานการทํางานใหดียิ่งขึ้น แกปญหาได
ถูกตองมากขึ้น ดังนั้นผูบริหารตองเอาขอมูลที่ไดมาวิเคราะหอยางรอบคอบเพื่อกําหนดมาตรการที่
จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้นตอไป
111

สุ พ จน ทรายแก ว , การวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน เอกสารประกอบการสั ม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ สถาบันราชภัฎเชียงราย, 2543 (เอกสารอัดสําเนา),137-138.
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2. การจัดระบบขอมูลผลการปฏิบัติงาน จะตองคํานึงเสมอวา ระบบขอมูลนั้นสามารถ
ที่จะแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธสูเปาหมายขององคการได ซึ่งจะตองจัดทําเพิ่มเติม
จากระบบขอมูลเดิม ที่เนนปจจัยนําเขาและกิจกรรมเพื่อใหผูบริหารมีขอมูลในการตัดสินใจไดดีขึ้น
2.1 การพัฒนาตัวชี้วัด การเลือกตัวชี้วัดที่จําเปนตอการใหบริการและการตัดสินใจนั้น
จะตองเลือกตัวชี้วัดใหครอบคลุมความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ตองพัฒนาโดยผู
ที่มีประสบการณในงานดานนั้นรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียกับงานนั้นๆ ดวย โดยตัวชี้วัดที่แสดง
ความพึงพอใจของผูรับบริการ ควรจะใหมีตัวชี้วัดในจํานวนเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความคุมคา
ของการจัดทําและรักษาระบบของขอมูลเหลานี้ดวย
2.2 การวางระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและประมวลผลขอมูล มีความจําเปนอยางยิ่ง
ที่ผูพัฒนาระบบจะตองมีความเขาใจเนื้อหาสาระของโครงการ หรืองานที่จะวัดผลการปฏิบัติงาน
โดยตองคํานึงถึงการจัดทํารายงานผล ซึ่งจะแยกเปนสองสวน คือ สวนรายงานเปนชวงเวลาตาม
กําหนดทุกครึ่งปหรือหนึ่งป เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายและวางแผน หรือการจัดทํา
งบประมาณประจําป และสวนที่เปนการรายงานเฉพาะกิจที่สามารถเรียกดูขอมูลตัวชี้วัดไดทันใน
กรณีที่เกิดปญหาขึ้น ความสําเร็จในการจัดทําระบบขอมูลการปฏิบัติงานที่ใชประโยชนไดจึงอยูที่
การจัดทําขอมูลที่สะทอนผลงานจริง ทันเวลาและมีปริมาณเหมาะสม โดยมีคาใชจายที่ประหยัด
3. การพัฒนาบุคลากรและองคการ ผู บริ ห ารทุกระดั บถื อไดว ามีบ ทบาทสําคัญใน
การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้นตองพัฒนาผูบริหารใหสามารถปฏิบัติงาน
ที่ตองรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน ภายใตสภาวะที่มีความคลองตัวและมีอํานาจในการบริหาร
เพิ่มขึ้น ผูบริหารทุกคนทุกระดับตองมีความรูในการวางแผนกลยุ ทธการวัดผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการทํางานประจําวัน ในขณะเดียวกันจะตองมีระบบการ
พัฒนาและฝกอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมีความชํานาญที่หลากหลายมากขึ้น112
กลาวโดยสรุปก็คือ การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)
เปนนวัตกรรมทางการบริหารที่ประเทศตางๆ ที่พัฒนาแลว ไดนํามาใชเพื่อการปฏิรูประบบราชการ
ใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส สามารถตรวจสอบได ซึ่งประเทศไทยโดยสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดกําลังใช
วิธีการบริหารรูปแบบใหมนี้ ผสานกับเปลี่ยนแปลงระบบงบประมาณเปนแบบมุงเนนผลงานตาม
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ทิพาวดี เมฆสวรรค, การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, 2543, (เอกสารอัดสําเนา), 40-44.
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ยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ทําการปฏิรูปองคการภาครัฐ
ให ส ามารถจั ด บริ ก ารสาธารณะให เ ป น ที่ พึ ง พอใจของประชาชนมากขึ้ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของ
ความสําเร็จในการใชวิธีการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์อยูที่การสรางตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key
Performance Indicators : KPI) ที่มีความตรง เปนที่ยอมรับและสะดวกในการนําไปใชเพื่อให
ไดมาซึ่งสารสนเทศสําหรับการกํากับ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานขององคการ และที่
สําคัญที่สุดหนวยงานจะตองมีการจัดทําแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองสนับสนุน
และชวยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตรและวิสัยทัศนขององคการ
2. รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM)
แนวคิดเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดรับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงและ
ความสําเร็จของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ไดนําหลักการวิธีการและกลยุทธมาบริหารองคการ
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลจาก การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ทําใหเกิดผลกําไรและความ
พึงพอใจแกลูกคาและผูเกี่ยวของ ความสําเร็จของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดังกลาว สงเสริมให
ประชาชนและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาเห็นวา การจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้นนั้น ตอง
ปรับกระบวนการ หรือวิธีการที่เคยปฏิบัติมาที่เนนการเรียนการสอน ใหปรับเปลี่ยนกระบวนบริหาร
โดยการกระจายอํานาจไปสูโรงเรียนซึ่งเปนหนวยปฏิบัติการและผูที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมใน
การบริหารและจัดการศึกษาอยางแทจริง ทฤษฎีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เช็ง (Cheng)
ไดพัฒนาจากแนวคิดของคารลเวล สปริงส มอรแมนและโฮสเตทเตอร (Caldwell, Spinks,
Mohrman and Wohlstetter) ซึ่งระบุวาการบริหารจัดการของสถานศึกษา มีเปาหมายการศึกษาที่
ตั้ ง สมมติ ฐ านอยู บ นความหลากหลายตามสภาพของสถานศึ ก ษา ที่ มี ค วามซั บ ซ อ นและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคํานึงถึงคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ เนนความยืดหยุนและการ
บริหารดวยตนเองตามเงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการพัฒนา และ
ดําเนินงานทางยุทธศาสตรเฉพาะของตนไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถกําหนดไดตามความ
ต อ งการของสถานศึ ก ษาขึ้ น เอง ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู เ กี่ ย วข อ ง จึ ง มี อิ ส ระและความ
รับผิดชอบในการใชทรัพยากรในการแกปญหาตาง ๆ มากขึ้นทําใหกิจกรรมการศึกษา บังเกิดผล
ตอการพัฒนาในระยะยาว การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดปฏิรูปในสองเรื่องหลักคือ ความ
เปนอิสระในการตัดสินใจของสถานศึกษาและความรูสึกเปนเจาของ113
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Cheong Yin Cheng, School Effectiveness and School-based Management : A
mechanism for Department (Washington, D.C. : The Falmer Press, 1996), 9.
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การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) เปนรูปแบบในการบริหารและจัดการศึกษา
ที่ริเริ่มในป ค.ศ.1960 ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไมพอใจผลลัพธการศึกษาของชาติ จึงหาแนวทาง
ที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนใหสูงขึ้น เปนรูปแบบในการบริหารโรงเรียนที่ไดรับการสนใจในวงการ
บริหารโรงเรียนอยางมากในปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการไดนําแนวคิดดานการบริหารและการ
จัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ถือเปนนโยบายสําคัญที่มุงหวังในการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา เปนเครื่องมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะผูกพัน
ใกลชิดกับเรื่องการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการศึกษา มี การบริหารจัดการที่แตกตา ง
หลากหลายกันไปไมมีแบบใดแบบหนึ่งเปนมาตรฐานกลางรูปแบบของการบริหารจัดการศึกษา
ของแตละที่แตละแหงจะเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลา การบริหารโรงเรียนตาม
แนวคิ ด นี้ จ ะเป น การยกอํ า นาจหน า ที่ ใ นการตั ด สิ น ใจและความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด
การศึกษาไปจากสวนกลางและจากเขตพื้นที่การศึกษาไปยังโรงเรียนโดยตรงโดยการมอบอํานาจ
ไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา ในปจจุบันใชแนวคิดการบริหารโรงเรียนเปนฐาน
เปนกลยุทธศาสตรสํ า คัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประสิท ธิภาพการบริห ารจัดการศึกษา การ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามรูปแบบนี้มีผูทรงคุณวุฒิไดประมวลหลักการและแนวคิดในการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานหลายคน สรุปสาระไดดังนี้
1. ในพระราชบั ญญั ติการศึกษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 4 ดาน คือ ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
งานบุคคลและบริหารทั่วไป
2. เปนรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม เปนหัวใจ หรือหลักสําคัญสําหรับการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยเฉพาะแนวคิดการมีสวนรวม หรือการบริหารแบบรวมมือเปนที่ยอมรับกัน
มากในวงการบริหารตางๆ รวมทั้งดานการศึกษาดวย โดยเชื่อวาการบริหารแบบมีสวนรวมจะทําให
ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น
3. เปนรูปแบบการบริหารจัดการตนเอง สถานศึกษาจะมีความอิสระ คลองตัว มีอํานาจ
การตัดสินใจ ดวยตนเองมากขึ้น ภายใตการบริหารงานใสรูปองคคณะบุคคล
4. เปนรูปแบบที่มอบอํานาจ หรือกระจายอํานาจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการ
จัดการศึกษาไปใหสถานศึกษา
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5. เปนรูปแบบการบริหารจัดการที่ตอบสนอง หรือสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และชุมชนไดมากที่สุด
6. เปนรูปแบบที่ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางของการเปลี่ยนแปลง
จากแนวคิดดังกลาวขางตน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) จึงเปนการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากสวนกลางไปใหโรงเรียนที่ใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของโรงเรียน มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ คลองตัวในการบริหารและ
จัดการดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดยใหความสําคัญ
แกผูมี ส วนได สวนเสี ยใหมี สว นร วมตัดสิน ใจ รั บผิดชอบ วางแผน ติ ดตามผล พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น114
ในการบริหาจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ
1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซึ่งเปนหลักการจัดการศึกษาจาก
กระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวา โรงเรียนเปนหนวยสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเด็ก
2. หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) เปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ทั้งครู
ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น
3. หลักการคืนอํานาจการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการจัด
การศึกษาจะทํากันหลากหลาย บางแห งก็ใหวัด หรือองคก รทองถิ่น เปน ผูดําเนินการ ตอมามี
การรวมการจัดการศึกษาและตอมาเมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความเจริญกาวหนาตางๆ รุดหนาไป
อยางรวดเร็วการจัดการศึกษาในสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความลาชาและไมยอมตอบสนอง
ความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนได
จัดการศึกษาเองอีกครั้ง
4. หลักการบริหารตนเอง (Self-managing) ในระบบการศึกษาทั่วไป มักจะกําหนดให
โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติการตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง สําหรับ

อุทัย บุญประเสริฐ, แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว, 2543),
1-5.
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การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ไมไดปฏิเสธเรื่องทํางานใหบรรลุ เปาหมายและนโยบายของ
สวนรวม แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นมีหลายวิธี การที่สวนกลางทําหนาที่
เพียงกําหนดนโยบายและเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง โดยให
โรงเรียนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจดําเนินการไดหลากหลาย
ดวยวิธีการที่แตกตางกันแลวแตความพรอม
5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน มี องค กรอิ สระทําหนา ที่ตรวจสอบคุณภาพบริหารและการจัด
การศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาติ
จากการศึกษาพบวา รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีอยางนอย 4 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 ผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administration Control SBM) เปนรูปแบบที่
ผูบริหารเปนประธานคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งจากกลุมผูปกครอง ครู อาจารย
และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทใหคําปรึกษา แตอํานาจการตัดสินใจอยูที่ผูบริหารโรงเรียน
รูปแบบที่ 2 ครูเปนหลัก (Professional Control SBM) เปนรูปแบบที่ครูเปนผูใกลชิดเด็ก
มากที่ สุ ด ย อ มรู ป ญ หาได ดี ก ว า และสามารถแก ป ญ หาได ต รงจุ ด จึ ง มี ตั ว แทนคณะครู ใ น
คณะกรรมการโรงเรี ย นจะมี สัด ส ว นมากที่สุ ด มีผู บ ริห ารโรงเรี ย นเปน ประธานคณะกรรมการ
โรงเรียนและมีคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร
รูปแบบที่ 3 ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM) เปนรูปแบบที่ตอบสนอง
ความตองการและคานิยมของผูปกครองและชุมชน โดยตําแหนงผูปกครองและชุมชนเปนประธาน
สวนผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการ บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาเปน
คณะกรรมการบริหาร
รูปแบบที่ 4 ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community Control SBM) เปน
รูปแบบที่มีความเชื่อวาครูและผูปกครองตองมีความสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก จึงมี
สัดสวนของครูและผูปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเทาๆ กัน แตมากกวาตัวแทน
กลุมอื่นๆ โดยที่ผูบริหารโรงเรียนเปนประธานคณะกรรมการซึ่งบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียน
เปนคณะกรรมการบริหาร115

อุทัย บุญประเสริฐ , แนวทางการบริหารและจัดการศกึษาในรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว, 2543),
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ยุ ท ธศาสตร ก ารดํ า เนิ น งานตามหลั ก การบริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐานให ป ระสบ
ความสําเร็จ ผูบริหารควรตระหนักและเอาใจใสองคประกอบตอไปนี้อยางจริงจัง คือ
1. สถานศึกษาตองกําหนดภารกิจ เปาหมายและวิธีดําเนินการของสถานศึกษาใหชัดเจน
2. สรางทีมงานหลายกลุมที่มีครูเปนผูนํา ควรดําเนินการในสี่เรื่อง คือ
2.1 มีคณะทํางานทั้งแนวตั้งและแนวนอน
2.2 เปดกวางใหครูและผูปกครองเขารวมเปนสมาชิก
2.3 มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.4 ใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
3. การพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ ควรพัฒนาทักษะทั้งในดานหนาที่และกระบวนการ
4. การพัฒนาระบบขาวสารขอมูล สถานศึกษาตองมีกลไกในการสื่อสารหลายทางรวมทั้ง
การเผยแพรขาวสารไปยังผูปกครองและชุมชนภายนอกดวย
5. การใหรางวัลแกครูเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ควรทําในหลายรูปแบบ เชน
ทําปายหรือใหคําชมเชย จัดเลี้ยงในวาระตาง ๆ และ บางครั้งใหเงินเปนคาตอบแทน
6. มีการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาที่เปนมืออาชีพ โดยคัดเลือกจากผูที่มีความสามารถ
สามารถอํานวยความสะดวกและผลักดันในปฏิรูปเดินหนา ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จสูง และ
สามารถประสานพลังของกลุมตาง ๆ ไดเปนอยางดี
7. การประชาสัมพันธที่ด116
ี
3. รูปแบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา (School Quality Assurance : SQA)
รู ป แบบการประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา เป น รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาใหเปนที่พึงพอใจของลูกคารายสุดทายในระบบโรงเรียน คือ การดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (การประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก) นั่นเอง
หมายความวา รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพการศึกษาเปนพันธกิจ
ที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดทําและดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานหรือเกณฑโดยแทจริง
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เปนการประยุกตแนวความคิดเรื่องการประกัน
คุณภาพมาใช ซึ่งอาจจะมีลักษณะบางประการแตกตางจากการประกันคุณภาพขององคกรทาง
116
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ธุรกิจและอุตสาหกรรม เพราะผลผลิตของระบบการศึกษาคือ มนุษย ซึ่งมีอารมณ ความรูสึกนึกคิด
จึ ง ต อ งการความละเอี ย ดอ อ นในการปฏิ บั ติ ต อ กั น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายถึ ง
กระบวนการ หรือกลไกใด ๆ ที่จะรักษาไวซึ่งคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง นับวาเปนระบบที่สรางความมั่นใจตอสังคม ผูปกครอง ประชาชนและสถาน
ประกอบการ วา สถาบันการศึ ก ษาสามารถจัดการศึก ษาไดอยางมีคุ ณ ภาพ ผู จบการศึ ก ษามี
คุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
การประกันคุณภาพการศึกษาไดกลายเปนประเด็นสําคัญของสถาบันการศึกษาทั้งหลาย
ในทุกระดับชั้นไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง การยอมรับใหมีการตรวจสอบ (Accountability) เปน
สิ่งที่แสดงความมีคุณภาพในการจัดการศึกษา องคกรทั้งหลายที่ใชแนวทางการประกันคุณภาพมา
เปนกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการ องคกรตางมีการนําเทคนิค วิธีการตางๆ ไปใชในการประกัน
คุณภาพอยางหลากหลาย ซึ่งจนบัดนี้ยังไมอาจตอบอยางชัดเจนวา วิธีการ หรือรูปแบบใดนาจะ
เปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุด วิธีการที่ไดมีการปฏิบัติกันมาอยางไดผล ไดแก กลุมควบคุมคุณภาพ
(Quality Control Circle) การบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคกร (Total Quality Management)
ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 การใชระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance
Indicators) การใชระบบดัชนีวัดความสําเร็จแบบสมดุล (Balance Scorecard) และการ
เปรียบเทียบกับองคกรที่เปนเลิศ (Benchmarking) เปนตน ซึ่งรูปแบบตาง ๆ ที่ไดกลาวถึงนั้นเปน
รูปแบบที่ไดมีการพิสูจนใหเห็นมาแลววา สามารถเปนหลักประกันที่สําคัญตอผูมีสวนเกี่ยวของ
ทั้งหลายวา ไดทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพใหกับสถาบันการศึกษาอยางเปนผลสําเร็จ ซึ่งใน
อนาคตอาจมีรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาในลักษณะอื่นๆ ออกมารปรากฏใหเห็นอีก
ก็เปนได ผูวิจัยเชื่อวาไมวาจะเปนการประกันคุณภาพรูปแบบใดก็ตาม ตางก็มีเปาหมายหลักเพื่อ
การทํา ให คุณ ภาพของการจั ดการศึก ษาเปน ไปในทางที่ ดีขึ้น ด ว ยกัน หากแตก ารเลื อ กที่จ ะนํ า
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปใชนาจะตองมีความสอดคลองกับลักษณะขององคการนั้น ๆ เกณฑ หรือ
มาตรฐานตาง ๆ นาจะไดมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมและมีความเปนไปไดสําหรับในแตละ
สถานศึกษาซึ่งมีความแตกตางกันและเหนือสิ่งอื่นใดความสําเร็จของกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่แตละสถานศึกษาจะไดรับ จะตองเกิดจากการคิดอยางเปนระบบ นับตั้งแตทําอยางไร
ที่จะเริ่มตนสรางระบบคุณภาพ หากมุงแตการสรางหลักฐานเพื่อรอรับการมาประเมิน คุณภาพที่
ตองการอยางแทจริงจะไมเกิดขึ้นเลย ประการตอมาคือการรวมกันเรียนรูเรื่องคุณภาพ เพื่อใหทุก
คนสามารถพูดภาษาเดียวกันไดอยางเขาใจ เชน ถาเราจะนําระบบ ISO เขามาใช บุคลากรของเรา
ก็ตองมีความเขาใจวา ISO คืออะไร มีกระบวนการเปนอยางไร ตอมาก็คือการรวมกันสราง
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วิสัยทัศนและพันธกิจที่ชัดเจน ซึ่งจะตองมีการสื่อสารใหทราบโดยทั่วกันทั้งองคการ มีการพัฒนา
บุคลากรใหพรอมรับกับการทํางานที่คุณภาพตามที่คาดหวัง ดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ ปรับปรุงการสื่อสารภายในองคกร มี
การกระตุนใหเกิดการสรางทีมงานในลักษณะตาง ๆ เพราะกิจกรรมการประกันคุณภาพไมใชเรื่อง
ที่สามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จไดเพียงเฉพาะบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น และที่
สําคัญที่สุดตองเริ่มตนปรับรูปแบบการสอนและการเรียนรูใหเหมาะสมกับยุคสมัย เพราะการเรียน
การสอนเปน หัว ใจหลักของการจั ดการศึ ก ษาคุ ณภาพ การคิดและดํา เนิน การอยา งเปน ระบบ
นับเปนกลไกสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่แตละสถานศึกษา
กําลังจะลงมือกระทํา หรือไดเริ่มตนไปบางแลวประสบความสําเร็จไดงายขึ้นไมมากก็นอย
รูปแบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ใชอยูในปจจุบัน
รูปแบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ใชอยูในปจจุบันไดมีแนวคิดในการดําเนินงาน
ตามระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPI) ทั้งนี้เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 3 ขั้นตอน คือ
1. การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาาสูมาตรฐาน
2. การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานตามมาตรฐาน
3. การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยหนวยงานที่กํากับ
ดูแลในเขตพื้ นที่การศึกษาและหนวยงานตน สังกัด โดยจะดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถานศึกษาเปนระยะๆ ตามที่กําหนด เพื่อใหการชวยเหลือและสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนา
คุ ณ ภาพ อั น เป น การเตรี ย มความพร อ มก อ นรั บ การประเมิ น ภายนอกจากสํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเปนองคกรมหาชน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจะตองจัดใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่
เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน
1. จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่บุคลากรของสถานศึกษาได
รวมกันพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการ
ทํางานตามปกติของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
3. การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงาน
จะตองใหผูเกี่ยวของ เชน ชุมชน ผูปกครอง หรือหนวยงานที่กํากับ ดูแล ไดเขามามีสวนรวมใน การ
กําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามี
คุณภาพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของชุมชน ผูปกครอง
และสังคมโดยสวนรวม
ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ระบบประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการบริหารอยางมีคุณภาพหรือวงจร PDCA
การประกันคุณภาพจึงไมใชเรื่องใหมและจะตองไมแปลกแยกจากการทํางานปกติของสถานศึกษา
แตจะเปนระบบที่ผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของบุคลากร (สรางความตระหนัก พัฒนาความรู/ทักษะ)
2. แตงตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ
ขั้นดําเนินการ
1. วางแผนปฏิบัติงาน (P)
1.1 กําหนดเปาหมาย หรือมาตรฐานการศึกษา
1.2 จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย
1.3 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
2. ดําเนินการตามแผน (D)
2.1 สงเสริมสนับสนุน
2.2 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
3. ตรวจสอบประเมิน (C)
3.1 วางกรอบการประเมิน
3.2 จัดหา หรือจัดทําเครื่องมือ
3.3 เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย
3.4 ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน
4. นําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง (A)
4.1 ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
4.2 วางแผนในระยะตอไป จัดทําขอมูลสารสนเทศ
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ขั้นตอนการรายงาน
เปนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจําป
1. รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน
2. การวิเคราะหผลตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้บง
3. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการพัฒนาระบบ 8 ขั้นตอน ซึ่งผูบริหาร
ตองใหความสําคัญและดําเนินการพัฒนาระบบตางๆ ใหเปนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการทํางาน
ตามปกติของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ประกอบดวย
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ไดแก การสรางระบบกาจัดการขอมูลคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สามารถใชตัดสินใจ วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพในทุกระดับ
เชน สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา สารสนเทศเกี่ยวกับผูเรียน สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและสารสนเทศตามมาตรฐานและตัวบงชี้
2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ ไดรวมกันกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑที่ใช
เปนเปาหมายในพัฒนาการคุณภาพและเปนแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหาและขอจํากัดของสถานศึกษา รวมถึงจะตอง
เปน ไปตามมาตรฐานการศึก ษาและตัว บง ชี้ข องสถานศึก ษา เพื่อใชเ ปน แนวทางใหทุก ฝา ยที่
เกี่ยวของยอมรับรวมกัน พรอมนําสูการปฏิบัติเปนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของสถานศึกษา
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ในการนําแผนการพัฒนาสูการปฏิบัติ ผูบริหาร
จะตองแสวงหาวิธีการใหบุคลากรทุกคนเกิดความตระหนัก ยอมรับและมีพันธะผูกพันตอเปาหมาย
และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดของกระบวนการบริหารจัดการ
เพราะผูบริห ารต องใช ภ าวะผู นํ า ติดตามกํ า กั บอย า งตอเนื่ อง เพื่ อให เ กิดผลสั ม ฤทธิ์ต ามแผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ความสําเร็จที่กําหนดไว
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยการตรวจสอบและทบทวน
ผลการดําเนินงาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลของบุคลากรในสถานศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัด เปน
การติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งควรจะไดดําเนินการตามระยะเวลาตางๆ ที่
เหมาะสมและเปนไปอยางตอเนื่อง
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6. การประเมินคุณภาพการศึกษา เปนการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมตามมาตรฐานและ
ตัวบงชี้มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑ เพื่อรวมกันประเมินความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจัดการของสถานศึกษา อันจะไดเปนสารสนเทศเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาและ
การจัดสรรทรัพยากรของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการนําเสนอขอมูลผลการประเมินตาม
มาตรฐานและตัวบงชี้ของสถานศึกษาใหบุคลากรภายในสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด ชุมชน
และสาธารณชนไดรับทราบระดับความสําเร็จ ปญหาและแนวการพัฒนาของสถานศึกษาตอไป
8. การผดุงรักษาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อเปนการสรางวัฒนธรรม
คุณภาพในการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องตามแนวการบริหารคุณภาพ หรือวงจร PDCA
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคกรมหาชน ทํา
หน า ที่ ใ นการพั ฒ นาเกณฑ วิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกและทํ า การประเมิ น ผลการจั ด
การศึก ษา เพื่อให มี การตรวจสอบคุณ ภาพของสถานศึ ก ษาโดยใหเ ป น ไปตามความมุ ง หมาย
หลักการและแนวทางการศึกษาที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ทั้งนี้สถานศึกษาจะตองไดรับการประเมินภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง
ในทุก 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย
สาระการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาเพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ขณะนี้มีอยู 18 มาตรฐาน ตัวบงชี้ แบงออกเปน 4 ดาน คือ
1. มาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน มี 8 มาตรฐาน 33 ตัวบงชี้ เปนพัฒนาการดาน
รางกาย จิตใจ สติป ญญา อารมณและสังคม โดยมุง ใหผูเ รียนเปนคนดี มี ความสามารถตาม
ศักยภาพและมีความสุข
2. มาตรฐานดานการเรียนการสอน มี 2 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ เนนในดานกระบวนการ
บริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. มาตรฐานดานการบริการและการจัดการศึกษา มี 6 มาตรฐาน 33 ตัวบงชี้ เปนการ
กําหนดคุณลักษณะ หรือสภาพความพรอมของผูบริหาร ครู หลักสูตร อาคารสถานที่และชุมชน
4. มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู มี 2 มาตรฐาน 4 ตัวบงชี้ เปนการ
สนับสนุนและใชแหลงการเรียนรูและใชภูมปญญาทองถิ่น และการรวมมือกันระหวางบาน องคกร
ศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน
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การเตรียมเอกสารหลักฐานแบบรายงานผล
เมื่อสถานศึกษามั่นใจวาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ เปนไปตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาที่ กํ า หนด สถานศึ ก ษาควรเตรี ย มเอกสารหลั ก ฐานและแบบรายงานผลที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินจากองคกรภายนอก ดังตอไปนี้
1. เอกสาร หลักฐานและแบบรายงานที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไดแก รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินโครงการ รายงานประจําปของสถานศึกษาที่
เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชน หลักฐานเอกสารที่แสดงถึงการนําผลการประเมิน
ตนเองไปวางแผน พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป
3. หลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดยสรุ ป การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป น กลไกสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา ซึ่งถือวาเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยการดําเนินการ
ตองยึดหลักการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจใหทุกฝายไดเขามากําหนดนโยบาย วางแผน
กํา กั บติ ดตามและประเมินผลการดํา เนิน งาน ไดรว มกัน พั ฒนาและปรับปรุ ง ให สถานศึ ก ษามี
คุณภาพตามเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนดไว ซึ่งกระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตองเปนไปอยางตอเนื่องตามวงจรการบริหาร PDCA จนกลายเปนวัฒนธรรมและ
วิถีชี วิ ตการทํ า งานของบุ ค ลากรทุก ฝ า ยในสถานศึก ษา ทั้ ง นี้เ พื่ อ ใหผู เ รีย นได รับ การศึก ษาที่ ดี
มีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ117
4. รูปแบบการบริหารแบบมุงเนนคุณภาพทั้งองคการ (Total Quality Management)
การบริหารแบบมุงเนนคุณภาพทั้งองคการในที่นี้จะใชคําวา TQM (มาจากคําวา Total
Quality Management) เปนระบบการบริหารงานที่เนนคุณภาพในทุก ๆ ดานและทุกกิจกรรมของ
องคการโดยที่ทุกคนจะตองใหความรวมมือและรวมกันรับผิดชอบ เปนระบบการปรับปรุงการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตการทําใหถูกตองตั้งแตครั้งแรก (Right the
First Time) เพื่อลดความจําเปนในการตรวจสอบปองกันขอผิดพลาดไมใหเกิดขึ้น เปนระบบการ
ทํางานเพื่อสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา หรือผูใชบริการ (Customers)
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วีระยุทธ ธาตะกาญจน, เทคนิคการบริหารสําหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ.
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 78-87.
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การบริหารแบบมุงเนนคุณภาพทั้งองคการ มีพัฒนาการทางความคิดมาจากการผลิต
ทางดานอุตสาหกรรม โดยมีแนวคิดเดิมเกี่ยวกับการผลิตที่ตองมีคุณภาพวาจะตองมีการตรวจสอบ
(inspection) สวนใหญเปนการตรวจสอบเมื่อเสร็จสิ้นการผลิต ตอมาไดมีแนวคิดในการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control : QC) ซึ่งเนนที่กระบวนการ หรือกิจกรรมการผลิต QC เปนกิจกรรมที่
เนนการคนหา หรือตรวจสอบขอผิดพลาดในการทํางาน (detection) เพื่อรวมมือกันหาแนวทางใน
การแกไข แนวคิดนี้เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อผูผลิตเริ่มมองเห็นวาจะตองผลิตสินคาใหมีคุณภาพตาม
ความตองการของลูกคาและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของลูกคา โดยผูบริหารจะตองจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ขึ้นมาใชในการบริหารจัดการ ระบบนี้จะมุงเนน
การปองกัน (prevention) ไมใหเกิดขอผิดพลาดมากกวาการตรวจสอบหาความผิดพลาด เพื่อลด
ตนทุนการผลิต ลดจํานวนของเสียจากการผลิตใหนอยที่สุด หรือเรียกวา Zero Defect ซึ่งในชวง
ทศวรรษ 1980 ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสินคาใหไดมาคุณภาพตามความตองการของลูกคา
โดยจะตองเกิดมาจากการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทุกดาน คือ การบริหารแบบมุงคุณภาพทั้ง
องคการ (TQM) หรือญี่ปุนเรียกวา การควบคุมคุณภาพทั้งองคการ (TQC) จะเนนการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง (continuous improvement) แนวความคิดนี้มีความชัดเจนมากเมื่อองคการ
มาตรฐานสากล (International Organization for Standardization) ไดประกาศใชระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ปค.ศ.1987 ไดกําหนดหัวขอในระบบคุณภาพที่มาจากหลักการ
พื้นฐานของแนวคิด TQM มากําหนดเปนระบบคุณภาพ วัตถุประสงคสําคัญการบริหารรูปแบบนี้
คือ การปรับปรุงคุณภาพการทํางานอยางตอเนื่อง ผลการทํางานที่มีคุณภาพจะไดผลิตภัณฑ หรือ
บริการที่มีคุณภาพตามความตองการและความคาดหวังของลูกคา หลักการสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การมุงเนนความสําคัญของลูกคา (customer focus) โดยผูปฏิบัติงานจะตองระบุให
ชัดเจนวางานแตละเรื่อง ใครเปนลูกคา หรือเปนผูที่จะตองนําผลงานที่ไดจากการทํางานของเราไป
ใชและมุงทําใหบุคคลเหลานั้นมีความพึงพอใจในผลงานที่ไดรับ
2. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (process improvement) เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะตองมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยูเสมอ มีวิธีการแกปญหาที่เกิด
จากการปฏิบัติงานโดยมีการวางแผน ดําเนินการแกปญหา ตรวจสอบผลการแกปญหาและนํา
วิธีการแกปญหาที่ไดผลไปกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติ
3. การใหทุกคนไดมีสวนรวม (Total Involvement) ในงานที่เปนภาระหนาที่ของหนวยงาน
โดยทุกคนตองรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ
ทั้งหนวยงานขององคการรวมกัน
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องคประกอบหลักของการบริหารแบบมุงเนนคุณภาพทั้งองคการที่สําคัญๆ ที่จะทําให
การนําการบริหารแบบมุงเนนคุณภาพทั้งองคการไปใชใหบรรลุผล คือ 1) ภาวะผูนํา Leadership)
2) การศึกษาและการอบรม (Education and Training) 3) โครงสรางองคกรที่เกื้อหนุน
(Supportive Structure) 4) การติดตอสื่อสาร (Communication) 5) การพิจารณาความดี
ความชอบ (Reward and Recognition) 6) การใชกระบวนการทางสถิติ (Statistical Process
Control) หรื อ การวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Measurement)
และ 7) การทํ า งานเป น ที ม
(Teamwork)118 จากแนวคิดและหลักการดังกลาวสรุปดังแผนภาพที่ 12 คือ
Objective

Fundamental
Principles

Continuous Improvement

Customer
Focus

Process
Improvement

Total
Improvement

Leadership
Education and Training
Supportive Structure
Elements

Communication
Reward and Recognition
Statistical Process Control
Teamwork

แผนภาพที่ 13 แนวความคิดเกี่ยวกับ TQM (TQM Concept)
Arthur R. Tenner and Irving J. Detoro, Total Quality Management : three steps
to continuous (Massachusetts : Addison Wesley Publishing company, Inc., 1992), 45-49.
118
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การนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคการมาใชในองคการใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติ องคการนั้นจะตองดําเนินการประกาศนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) และ
กําหนดระบบงานขององคการใหมีกิจกรรมที่มุงเนนคุณภาพงาน เพื่อใหไดคุณภาพของผลงาน
(Quality Products) ในทุกขั้นตอนของกิจกรรมและจะเนนการปรับปรุงคุณภาพของการทํางาน
อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) ในการบริหารงานตามแนวคิดการบริหารแบบมุง
คุณภาพทั้งองคการ ผูบริหารจะอาศัยหลักการบริหารที่เปนพันธะ ผูกพันและสรางความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานหลักการดังกลาว เปนไปตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Edward W. Deming) ซึ่งเปนผู
ที่นําแนวคิดเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการผลิตโดยใชกระบวนการทางการสถิติไปเผยแพรใน
ประเทศญี่ปุน หลักการนี้เรียกวา Deming’s 14 Management Principles ประกอบดวย
1. การมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงคุณภาพที่แนนอนชัดเจน เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
ผลผลิตและบริการ โดยใชการศึกษาคนควาและนํานวัตกรรมมาปรับปรุงการออกแบบการผลิต
และบริการอยางสม่ําเสมอ
2. การปรับใหเขากับปรัชญาใหมๆ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการนําแนวคิดของ
ทุก คนทุก ฝ า ยมาใช ตั ดสิน ใจร ว มกั น นอกจากนี้ผู บริห ารระดับสู ง จะต องสรา งวั ฒ นธรรมดา น
คุณภาพขึ้นในองคการจนใหกลายเปนวิถีชีวิต
3. การยึดมั่นในหลักการสรางคุณภาพการผลิตโดยใชกระบวนการทางสถิติ
4. การสร า งความเชื่ อ มั่ น ให กั บ ผู รั บ บริ ก ารในด า นต า งๆ สนใจและยอมรั บ แนวคิ ด
ขอเสนอแนะของผูรับบริการ รวมทั้งการตอบสนองความตองการเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ
5. การปรับปรุงระบบการทํา งานเพื่อใหเกิ ดคุณภาพการผลิตและการลดตน ทุ นอยา ง
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการบริการ
6. จัดการฝกอบรมความรูที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่มีคุณภาพใหบุคลากรในหนวยงาน
ทุกคน โดยอาจจัดใหมีสถาบันเพื่อการฝกอบรมขึ้นเปนการเฉพาะ
7. สรางภาวะผูนําบริหารใหเกิดขึ้นกับบุคลากรทุกระดับเพื่อประสิทธิภาพการทํางาน
8. ขจัดความกลัว หรืออุปสรรคในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร โดยมีการสื่อสาร
แบบสองทางและผูบริหารตองใชวิธีปรึกษาหารือมากกวาการสั่งการ
9. มีการรวมกันทํางานเปนทีม สนับสนุนการทํางานรวมกัน
10. เน น การกระตุ น ให ทุ ก คนมี แ รงจู ง ใจในการทํ า งาน โดยบอกวิ ธี ก ารกระทํ า ให ถึ ง
เปาหมายวาควรทําอยางไร (How to) เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพงานเปนหลัก โดยไมยดึ ติดกับ
คําขวัญ หรือเปาหมายที่เปนตัวเลขเพียงอยางเดียว
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11. เนนการทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพ (How Good) มากกวาการจะมุงเนนปริมาณ
หรือการมุงการทํางานใหไดตามจํานวนที่ตองการโดยไมคํานึงถึงคุณภาพ
12. ขจัดสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการทํางานของบุคลากร กระตุนใหทุกคนใชความสามารถใน
การทํางานใหเต็มศักยภาพ ใหความเปนธรรมและเอาใจใสบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกัน
13. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาและฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรูที่เปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับปรุงการทํางานของตนอยางสม่ําเสมอ
14. จัดคนเขาทํางานใหเหมาะสมเพื่อนําสูการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดคุณภาพ
จูราน (Juran) ซึ่งเปนนักวิชาการที่เขียนหนังสือ “The Quality Control Handbook) ได
พั ฒ นาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารแบบมุ ง คุ ณ ภาพทั้ ง องค ก ารที่ เ น น การทํ า งานเป น ที ม
ประกอบดวย 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสรางความตระหนักในความตองการและโอกาสเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
2. การกําหนดเปาหมายการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3. การจัดตั้งองคกรเพื่อสงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานโดยกําหนดทีมงานและ
การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
4. การใหทุกคนไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
5. การดําเนินกิจกรรมที่จะนําไปสูการแกปญหาในการทํางาน
6. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. การรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
8. การนําผลงานออกเผยแพร
9. การบันทึกผลการปฏิบัติงาน
10. การสรางความรวมมือพัฒนาระบบการทํางานปกติของหนวยงานในแตละปและ
กระบวนการทํางานเพื่อใหการทํางานของทุกฝายไดรับการพัฒนา
ครอสบี (Crosby) ไดกลาวถึงโครงการลดความสูญเสีย (Zero Defects) โดยเนนการ
ทํางานเปนทีม ซึ่งเรียกวา 14 ขั้นตอน เพื่อพัฒนาคุณภาพของครอสบี ไวดังนี้
1. การสรางความรับผิดชอบดานการบริหาร
2. การปรับปรุงคุณภาพทีมงาน
3. การวัดคุณภาพ
4. การประเมินคาของคุณภาพ
5. การตระหนักถึงคุณภาพ
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6. การแกไขใหถูกตอง
7. การรวมกันทําโครงการ Zero Defects
8. การฝกอบรม
9. การจัดวันคุณภาพงาน
10. การกําหนดเปาหมาย
11. การขจัดความผิดพลาด
12. การสรางจิตสํานึก
13. การรวมกันสรางคุณภาพ
14. การใชวิธีการตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการทํางานทีคุณภาพ119
จากการศึกษาแนวทางในการดําเนินงานเพื่อประยุกตใชระบบการบริหารแบบมุงคุณภาพ
ทั้งองคการในองคการ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ สรุปขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาหลักการบริหารคุณภาพใหเกิดความเขาใจ ผูบริหารและคณะครูในสถานศึกษา
จะตองศึกษาใหเขาใจในหลักการของการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคการ เชน การมีสวนรวม
และรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองปรับปรุงวิธีการทํางาน
ใหเกิดคุณภาพ แสวงหาแนวทาง หรือวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เปนตน
2. กําหนดนโยบายดานคุณภาพ นโยบายคุณภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งในแผนยุทธศาสตรของ
สถานศึกษา เปนการแสดงถึงความมุงมั่นและแนวทางการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ทางดานคุณภาพทั้งหมดของสถานศึกษา
3. จัดองคการเพื่อการดําเนินการตามนโยบายคุณภาพ เมื่อไดกําหนดนโยบายคุณภาพ
แลวจะตองประกาศใหทุกคนไดรับรูและเขาใจตรงกัน จากนั้นจะมอบหมายหนาที่ใหแตละคนแต
ละฝายรับผิดชอบแตงตั้งคณะกรรมการฝายตางๆ เชน ฝายตรวจสอบติดตาม ฝายจัดการดาน
กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ เปนตน โดยที่ผูบริหารจะตองจัดสรรทรัพยากรใหพรอมและเพียงพอ
4. การวางแผนและออกแบบเกี่ยวกับทรัพยากร ระบบงานและวิธีการทํางาน เมื่อฝายงาน
หรือแผนกตางๆ ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในสวนใด ฝายงานนั้นจะตองวางแผนและออกแบบ
เกี่ยวกับทรัพยากรที่จะตองใชในระบบการทํางานของฝายตนเอง รวมทั้งตองกําหนดวิธีการทํางาน
ในสวนที่รับผิดชอบใหชัดเจน
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วีระยุทธ ธาตะกาญจน , เทคนิคการบริหารสําหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแทนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 110-117.
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5. จัดระบบคุณภาพ (อธิบายวิธีการทํางานแตละดาน) การจัดระบบการทํางานจะตองมี
การอธิบายการทํ างานในแตละดานใหชัดเจน เพื่อใหผูปฏิบัติไดเขา ใจวิธีการทํางาน บุคคลที่
เกี่ยวของสามารถติดตอสื่อสารไดสะดวกและเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว ทําใหการปฏิบัติ
ไมเกิดความซ้ําซอนและการทํางานเกิดความรวดเร็ว การอธิบายจะจัดทําเปนเอกสารซึ่งมีอยู
4 ประเภท คือ 1) คูมือคุณภาพ (Quality Manual) 2) คูมือแนวทางการดําเนินงาน (Procedures)
3) คูมือการทํางาน (Work Instruction) และ 4) เอกสารบันทึกการทํางาน (Form and Records)
6. กําหนดมาตรการการควบคุมของการทํางานของแตละดาน เมื่อมีระบบการทํางานที่
ชัดเจนในแตละขั้นตอนของการทํางาน จะสามารถกําหนดมาตรการการควบคุมการทํางานใน
แตละดานได เชน การควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การทํางานเสร็จตามเวลา เปนตน
7. การทํางานเปนทีม ในการทํางานแตละฝาย หรือแตละงานตองทํางานเปนทีม โดย
เฉพาะงานที่เกี่ยวของกับหลายฝายหลายหนวยงาน เพราะจะทําใหมีการประสานงานกันและ
รวมกันปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุตามเปาหมายได เปนชองทางในการติดตอ สื่อสารระหวางฝายบริหาร
กับฝายปฏิบัติ หรือฝายปฏิบัติดวยกัน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. การฝกอบรมบุคลากรทุกระดับ การฝกอบรมเปนเทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่จะใหเกิดความเขาใจในการทํางาน เขาใจหลักการของการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคการ
และสามารถกระตุนใหการทํางานของแตละบุคคลใหปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพได
9. การนําไปปฏิบัติ เมื่อทุกฝายมีความพรอมและสถานศึกษาสามารถดําเนินการตาม
ขั้นตอนตางๆ ได ก็จะนําไปสูการปฏิบัติตอไป ผูบริหารจะตองประกาศนโยบายคุณภาพใหชัดเจน
และเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร ให ทุก คนเขา ใจและถื อ เปน แนวปฏิ บั ติ นโยบายคุ ณ ภาพนี้ จ ะต อ ง
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสถานศึกษา จากนั้นจึงจัดใหมีระบบงานโดยกําหนดกิจกรรมที่
มุงคุณภาพงาน โดยจะใชคําอธิบายในขอกําหนดของระบบมาตรฐานคุณภาพ มาเปนแนวทางใน
การจัดระบบงานและทุกกิจกรรมจะตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ทํางานอยูเสมอ การบริหารแบบมุงคุณภาพทั่วทั้งองคการ (TQM) เปนระบบการบริหารงานที่เนน
คุณภาพในทุกดานทุกกิจกรรมขององคการ โดยทุกคนตองใหความรวมมือและรวมกันรับผิดชอบ
เปนระบบการปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตการทําใหถูกตอง
ตั้งแตครั้งแรก (right the first time) ทั้งนี้เพื่อลดความจําเปนในการตรวจสอบ ปองกันขอผิดพลาด
ไมใหเกิดขึ้น โดยเปนระบบการทํางานเพื่อสนองความตองและความคาดหวังของลูกคา หรือ
ผูใชบริการ (customers) ซึ่งการนําแนวคิดการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคการมาประยุกตใชใน
สถานศึกษานั้น ผูบริหารควรตระหนักในแนวคิดและหลักการ 3 ประการ คือ
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1. การมุงใหความสําคัญกับนักเรียน หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
2. การปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน
3. การเขามีสวนรวมของทุกคนทุกฝายที่เกี่ยวของ120
5. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล (The School Effectiveness
Management Model : SEM)
การบริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาเปนความพยายามของผูบริหารสถานศึกษา
ที่จําเปนตองหาวิธีการ เทคนิค หรือแนวทางที่ดีและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อให
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ แนวคิดหนึ่งที่เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางวาเปนตัววัดและเปน
เครื่องตัดสินใจขั้นสุดทายวาการบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด คือ แนวคิด
เรื่องประสิทธิผล ประสิทธิผลยังมีความแตกตางกันอยูในความเขาใจของนักวิชาการตางสาขากัน
นักเศรษฐศาสตร มองประสิทธิผลองคการในรูปของผลกําไร สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตมอง
คุณภาพหรือปริมาณผลผลิตที่อยูในรูปของสินคาหรือบริการ สวนมุมมองของนักการศึกษาจะ
พิจารณาคุณภาพผูเรียนที่จบการศึกษาและความพึงพอใจของครู ผูปกครองและผูเกี่ยวของ เชน
คลิกแมน (Glickman) อธิบายวา หมายถึง สถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ เปนองคการแนวหนา ที่
สามารถอธิบายการศึกษาที่ดีดวยตนเอง ตามเปาหมายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม121 มอรติมอร
(Mortimore) กลาววา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนักเรียนจะมีความกาวหนาและประสบผลสําเร็จเกิน
กวาความคาดหวังที่ตั้งไว122 ในขณะที่เรนโนลดและครีมเมอร (Reynolds and Creemers) ได
กล า วถึ ง สถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลว า เป น สถานศึ ก ษาที่ เ ต็ ม เป ย มไปด ว ยคุ ณ ภาพของ
การศึกษา123
120

สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ “การนําเสนอรูปแบบระบบการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคการ
ในสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ” (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาคุ รุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาบริ ห าร
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กลาวโดยสรุปสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลหมายถึง สถานศึกษาที่มีความพรอมสมบูรณ
ด ว ยคุ ณ ภาพสามารถดํ า เนิ น การพั ฒ นาตนเองตามเป า หมาย พั ฒ นานั ก เรี ย นให ป ระสบ
ความสําเร็จตามความสามารถของตน
นั ก การศึ ก ษาได เ สนอแนวคิ ด ทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะและองค ป ระกอบของ
สถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ดั ง นี้ เอ็ ด มอนด (Edmonds) ได เ สนอแนวคิ ด ที่ นํ า ไปสู ค วามเป น
สถานศึกษาประสิทธิผลดวยปจจัย 5 ประการ คือ 1) ภาวะผูนําที่แข็งแกรงของผูบริหาร 2) ความ
เปนผูเชี่ยวชาญในดานทักษะพื้นฐาน 3) สภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่สะอาดเรียบรอยและ
ปลอดภั ย 4) ความคาดหวั ง ของครู ที่ มี ต อ นั ก เรี ย นในระดั บ สู ง 5) การเฝ า ติ ด ตามประเมิ น
ไดศึ กษาวิจัย ถึง
ความกา วหนาของนั ก เรีย นอย างต อเนื่อง 124 ส วนเสต็ดแมน (Stedman)
ความสํ า เร็ จ ของสถานศึ ก ษาซึ่ ง สรุ ป ได ว า ลั ก ษณะที่ แ สดงถึ ง ความสํ า เร็ จ ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ 1) การเนนที่ชาติพันธุและเชื้อชาติ 2)การมีสวนรวมของผูปกครอง
3) การรวมกันวางแผนดูแลนักเรียนระหวางครูและผูปกครอง 4) หลักสูตรที่เนนทางดานวิชาการ 5)
การใช แ ละพั ฒ นาครู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 6) การให ก ารดู แ ลนั ก เรี ย นอย า งใกล ชิ ด 7) ความ
รับผิดชอบของนักเรียนที่มีตอสถานศึกษา 8) สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย 9) การสอนที่ปราศจาก
ปญหาทางวิชาการ125 ออสตินและเรนโนลด (Austin and Raynolds) ไดศึกษาวิจัยและรายงานวา
สถานศึกษาที่มีประสิทธิผลตองมีลักษณะแสดงถึงความสําเร็จ ดังนี้ 1) การจัดการอาคารสถานที่
2) ภาวะผูนํา 3) ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 4) การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการ
สอน 5) การพัฒนาบุคลากร 6) การจัดการเวลาเรียนที่เกิดประโยชนสูงสุด 7) ความเปนเลิศทาง
วิชาการที่ไดรับการยอมรับ 8) การมีสวนรวมและการสนับสนุนจากผูปกครอง 9) การวางแผน
รวมกัน 10)ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 11) มีเปาหมายและความคาดหวังรวมกันที่ชัดเจน
และ 12) มีระเบียบวินัย126 เชนเดียวกับเพียซ (Pierce) ไดวิเคราะหลักษณะสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลในป ค.ศ.1991 พบวามีลักษณะ ดังนี้ 1) การใหความเคารพกับความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เนนการสรางครูที่ชวยเหลือนักเรียนที่มีความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม 3) หลัก สูตรที่เ นนการบูรณาการและพัฒนาได มากกวาทั กษะพื้น ฐาน 4) การ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดความรวมมือในการวางแผนกับครู 5) การมีสวนรวมใน การดูแลนักเรียน
ระหวางครูและผูปกครอง127 และในป ค.ศ.1995 แซมมอนส, ฮิลแมนและมอรติมอร (Sammons,
Hillman and Mortimore) ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาองคประกอบที่สงผลถึงความสําเร็จ หรือความ
มีประสิทธิผลของสถานศึกษามี 11 ปจจัย คือ 1) ความเปนผูบริหาร มืออาชีพ ประกอบดวย (1.1)
มีความมั่นคงและชัดเจนของวัตถุประสงคขององคการและบริหารเชิงรุกสรางทีมงานบริหารของ
สถานศึกษา (1.2) การมีสวนรวมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใช
นโยบายตางๆ (1.3) สรางครูใหเปนผูนําทางวิชาการ 2) การมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน
ประกอบดวย (2.1) การมีเอกภาพของเปาหมายสถานศึกษา (2.2) มีการปฏิบัติอยางตอเนื่องเพื่อ
ความกาวหนาของนักเรียน (2.3) มีความเคารพในสถาบัน 3) มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
ไดแก (3.1) มีสภาพแวดลอมที่เปนระบบ ระเบียบ (3.2) สภาพแวดลอมที่ดึงดูดความสนใจตอการ
เรียนการสอน 4) การเรียนการสอนที่เขมเข็ง ไดแก (4.1) การใชเวลาที่เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนและการบริหาร (4.2) เนนความเปนเลิศทางวิชาการ 5) มีแผนการเรียนการสอนที่มี
วัตถุประสงคชัดเจน ไดแก (5.1) ความมีประสิทธิภาพของแผนการสอนในการเตรียมสอน (5.2) มี
จุดประสงค ที่เหมาะสมกั บนั กเรี ยน (5.3) ใชวิธี การสอนที่หลากหลาย 6) มี ความคาดหวัง ตอ
สถานศึกษา นักเรียนในระดับสูง ไดแก (6.1) ครูและนักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงรวมกัน
ทั่วถึงทั้งสถานศึกษา (6.2) มีการสื่อสารและเสริมแรงเพื่อใหความคาดหวังสูความเปนจริงได (6.3)
มีการคิดการปฏิบัติที่ทําใหไปสูความคาดหวัง 7) มีการเสริมแรงครูประกอบดวย (7.1) การใหความ
เปนธรรมในการใหรางวัล และการลงโทษ (7.2) ชี้แจงและใหทราบผลการพัฒนาหรือการปรับปรุง
8) มีการติดตามความกาวหนาของนักเรียนและการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ไดแก (8.1) มีการ
ติดตามผลการเรียนของนักเรียน (8.2) มีการประเมินศักยภาพของสถานศึกษา 9) นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ ประกอบดวย (9.1) การสรางความศรัทธาของครูใหมีแกนักเรียน (9.2) มอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบใหนักเรียน (9.3) การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน 10) มีความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนและผูปกครอง ไดแก การใหความรวมมือที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูของนักเรียน
11) เปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่ง ไดแก การพัฒนาบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาใหมีการเรียนรู
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และรับผิดชอบสถานศึกษาไดเอง เพื่อสรางทีมงานในการพัฒนาสถานศึกษา128 ในป ค.ศ.1999
สคิปเนอร (Scribner) ไดศึกษาคุณลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลพบวา ประอบดวย 4 ปจจัย
คือ 1) การสรางสังคมที่เอื้ออาทรตอความสําเร็จของนักเรียน 2) การสรางความรวมมือระหวาง
ผูปกครองและชุมชนใกลเคียง 3) การสรางวัฒนธรรมที่หวงใยตอนักเรียนทางดานการเรียนการ
สอน 4)การสรางระบบการประเมินผลที่เนนความแตกตางระหวางบุคคล129 ในป ค.ศ.2001 คลิก
แมน กอรดอนและโรสกอรดอน (Glickman, Gordon and Ross-Grodon) ไดสรุปคุณลักษณะของ
สถานศึกษาประสิทธิผล หรือสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารงานที่ปรับปรุงแลววามี
12 ประการ คือ 1) ผูบริหารที่มีความหลากหลายของภาวะผูนําซึ่งรวมถึงภาวะผูนําของครูดวย 2)
ตระหนักถึงสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของสถานศึกษา 3) การมีสวนรวมของผูปกครอง 4) การ
มีวิสัยทัศนรวมกันและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนอยางตอเนื่อง 5) ไดรับการสนับสนุนจากทั้งภายนอก
และภายในสถานศึกษาในเรื่องเวลาเรียน การจัดกิจกรรม ดานวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 6)
เนนที่การเรียนการสอน 7) มีการพัฒนาที่ตอเนื่อง เชน การวิเคราะหสภาพปจจุบันของโรงเรียน 8)
มีแผนการสอนที่ดี 9) ครูมีความรวมมือกัน 10) มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาขอมูลในการสรางรูปแบบ
ของโรงเรียน 11) มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 12) ใชวิธีการ
หลากหลายเพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน130 ในป ค.ศ.2002 ศูนยการศึกษาและฝกอบรมแหงสเตท
ออฟ วิกตอเรีย (State of Victoria) (Department of education and training) ไดศึกษาพัฒนา
องค ประกอบของสถานศึกษาประสิท ธิผล จากแนวคิดของแซมมอนส ฮิลแมนและมอรติ มอร
(Sammons, Hillman and Mortimore) ซึ่งมีองคประกอบ 8 องคประกอบ คือ 1) ภาวะผูนําที่เปน
มืออาชีพ 2) การมีความคาดหวังตอนักเรียนในระดับสูง 3) การเนนที่การเรียนการสอน 4) การสอน
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อยางมีวัตถุประสงค 5) ความนาเชื่อถือ 6) ความรับผิดชอบ 7) ชุมชนแหงการเรียนรู และ 8)
สภาพแวดลอมแหงการเรียนรูที่มั่นคงถาวร131 อีกทั้งตรงกับที่เซงเก (Senge) อางถึงในมาเควส
(Marquardt) กล า วถึ ง องค ป ระกอบสํ า คั ญ ที่ จ ะส ง ผลให ส ถานศึ ก ษาเป น สถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิผลโดยการทําใหสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยหลักการสําคัญ
5 ประการ ดังนี้ 1) การคิดอยางเปนระบบ (system thinking) ซึ่งเปนไปตามวิธีการเชิงระบบ
(System Approach) หรือตามทัศนะของเกสเซล (Getzets) และกูบา (Guba) พารสัน (Parsons)
เอสซิโอนี (Etzioni) และคารสัน (Carison) ที่มองสถานศึกษาอยางเปนระบบของสังคม (School
as Social System) เปนการมองอยางภาพรวม ไมมองแบบแยกสวน เพราะการมองหรือคิดแบบ
แยกสวนจะเปนเสมือนการเลนภาพการตัดตอ (jigsaw puzzle) ซึ่งหากมองภาพทีละชิ้นจะไม
สามารถบอกได วา จะทํา ใหเ กิดภาพรวมในรูปรางหนา ตาเปน อยา งไร จะตองจัดใหเขา ที่ ต าม
ลักษณะความสัมพันธของมันแลว จึงจะทําใหมองเห็นภาพรวมไดอยางชัดเจน 2) ความรอบรูของ
บุคลากร (Personal Mastery) เปนไปตามทฤษฎีการจูงใจและทฤษฏีภาวะผูนํา ที่กลาววาคนจะมี
พันธะผูกพันกับจุดหมายและภารกิจขององคการและจะใชความพยายามเพื่อการบรรลุผลสําเร็จ
หากพวกเขามีความรอบรูในวิชาการตาง ๆ สามารถรวมในการเปนเจาของ หรือเปนสวนหนึ่งของ
องคการ 3) มีรูปแบบทางความคิด (Mental Models) เปนไปตามทฤษฎีการจูงใจและภาวะผูนํา
โดยเชื่อวาการสรางรูปแบบทางความคิดใหเกิดขึ้นทําใหสมาชิกมีความตื่นตัว มีแรงจูงใจภายใน
การที่จะสํารวจสภาพที่เปนอยูและสภาพที่คาดหวังเพื่อการพัฒนารูปแบบทางความคิดอยูเสมอ 4)
การมีคุณคารวม (Shared Values) เปนไปตามหลักการของวัฒนธรรมองคการและการมีสวนรวม
ซึ่งเชื่อวาหากองคการใหสมาชิกไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนโดยอาศัย คุณคารวม
(Shared Values) ของสมาชิกแลว ก็จะทําใหเกิดวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ซึ่งจะทําใหพวก
เขามีความผูกพันกับวิสัยทัศนรวมนั้นและกอใหเกิดการปฏิบัติตามมา 5) การเรียนรูเปนทีม (Team
Learning) เปนไปตามหลักการความรวมมือ หลักการกระบวนการกลุม มีการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณซึ่งกันและกันทั่วทั้งสถานศึกษา132 ฮอลทและไฮท (Holt and Hinds) ไดกลาวถึง
องคประกอบสําคัญที่จะสงผลตอความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาวาประกอบดวยองคประกอบ
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3 กลุมใหญ ดังนี้ 1) องคประกอบดานการมีจุดมุงหมายรวมกัน ประกอบดวยการมีจุดหมายที่
ชั ด เจน การมี ค า นิ ย มและความเชื่ อ ร ว มและการมี ภ าวะผู นํ า ทางด า นการเรี ย นการสอน 2)
องคประกอบดานบรรยากาศการเรียนรู ประกอบดวย การมีสวนเกี่ยวของและความรับผิดชอบของ
นักเรียน สภาพแวดลอม ทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรมทางกายภาพ การ
ยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรมในทางบวกของนักเรียน การไดรับการสนับสนุนจากชุมชนและ
ผูปกครอง 3)องคประกอบดานการเรียนรู ประกอบดวยหลักสูตร การสอนการพัฒนาบุคลากร
ความคาดหวังในความสําเร็จสูงและการติดตามความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ133 เซอร
จิโอวานี่ (Sergiovanni) ไดสรุปลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลวาควรมีองคประกอบดังนี้ 1)
เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) สงเสริมความมีปฏิสัมพันธกันแบบ
เปนกลุม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง 7) ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวม 8) สงเสริมการ
แก ป ญ หาอย า งสร า งสรรค 9) ผู ป กครองและชุ ม ชนมี ส ว นร ว ม 134 เช น เดี ย วกั บ ที่ ค าลดเวล ล
และสปงคส (Caldwell and Spinks) ไดกลาวถึงเกณฑประเมินความมีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาประกอบดวย 6 ดาน 43 รายการ ซึ่งถือวาเปนเกณฑ “แบบอุดมคติ” (Ideal Type) คือ
แมแตสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงอาจจะมี ไมครบทุกรายการ แตก็มีประโยชนที่จะใชวัดความมี
ประสิท ธิผลของสถานศึกษา ดังนี้ 1) ดานหลักสูตร ประกอบดวย มีจุดหมายทางการศึกษาที่
ชัดเจน มี แผนงานที่ ได รับการวางแผนไวอยา งสมดุลและเปนระบบ สามารถตอบสนองความ
ต อ งการของนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษาได มี แ ผนงานพั ฒ นานั ก เรี ย นให มี ทั ก ษะที่ ต อ งการและ
ผู ป กครองมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมของนั ก เรี ย นในระดั บ สู ง 2) ด า นการตั ด สิ น ใจประกอบด ว ย
บุคลากรมีส วนรวมในการพัฒนานโยบายสถานศึกษาในระดับสูง คณะครูที่มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูง ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาระดับสูง 3)
ดานทรัพยากรประกอบดวย สถานศึกษามีทรัพยากรอยางพอเพียงที่จะชวยใหครูทําการสอนได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ มี ค วามสามารถและแรงจู ง ใจ 4) ด า นภาวะผู นํ า
ประกอบดวยความสามารถในการแบงสรรหนาที่และทรัพยากรเพื่อปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
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การจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการทางการศึกษา การตอบสนองและสนับสนุน
ความต อ งการของครู การใส ใ จต อ การพั ฒ นาในวิ ช าชี พ ของครู การกระตุ น ครู เ กี่ ย วข อ งกั บ
แผนพัฒนาวิชาชีพและใชครูที่มีทักษะ การตระหนักถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในสถานศึกษาในระดับสูง
การสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงานอื่น ชุมชน ครูและนักเรียน มีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุน
มีความพยายามที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จัดใหมีขอมูลยอนกลับสําหรับครูอยูในระดับสูง
ตรวจสอบแผนงานและวัด ความก า วหน า ตามจุ ดมุ ง หมาย 5) ด า นบรรยากาศ ประกอบด ว ย
สถานศึกษากําหนดคานิยมที่สําคัญ ผูบริหาร ครู นักเรียน แสดงความผูกพันและจงรักภักดีตอ
จุดหมายและคานิยมของสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมนาอยู ตื่นเตนและทาทายตอครูและ
นักเรียน มีบรรยากาศยอมรับและเชื่อถือกันของครูกับนักเรียน มีบรรยากาศความไววางใจและการ
สื่อสารแบบเปดในสถานศึกษา มีความคาดหวังในสถานศึกษาวานักเรียนทุกคนจะทําดี ผูบริหาร
ครู และนักเรียน คาดหวังความสําเร็จในระดับสูง นักเรียนมีขวัญ กําลังใจในระดับสูง นักเรียนมี
การยอมรับนับถือและความเปนเจาของผูอื่น ใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอสถานศึกษา มีความ
เปนระเบียบวินัยที่ดีในสถานศึกษา ผูบริหารอาวุโสเกี่ยวของกับเรื่องวินัยของนักเรียนในระดับต่ํา
อัตราการขาดเรียนของนักเรียนต่ํา อัตราการพักเรียนของนักเรียนต่ํา อัตราความประพฤติเหลวไหล
ของนักเรียนต่ํา ครูมีขวัญกําลังใจในระดับสูง ครูมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวในระดับสูง อัตราการ
ขาดงานของครูต่ํา การยายของครูมีเพียงเล็กนอย 6)ดานผลลัพธประกอบดวย อัตราการออก
กลางคันของนักเรียนต่ํา คะแนนทดสอบแสดงความสําเร็จในระดับสูง การศึกษาตอ หรือหางานทํา
ของนักเรียนอยูในระดับสูง135 เปอรกีและสมิท (Purkey and Smith) ไดจัดปจจัยที่แสดงถึงการมี
ประสิทธิผล 2 ดาน คือ 1) ดานโครงสราง ประกอบดวยการบริหารและภาวะผูนําแบบกระจาย
อํานาจ ความมั่นคงในการปฏิบัติงานของครู หลักสูตรชัดเจนและจัดเปนระบบการพัฒนาคณะครู
การมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูปกครอง มีการยอมรับจากนักเรียนอยางกวางขวาง การมีเวลา
เพื่อการเรียนรูสูงสุดและมีการสนับสนุนจากทองถิ่น 2) ดานกระบวนการ ประกอบดวย มีการ
วางแผนแบบมีสวนรวม มีความสัมพันธแบบสถานศึกษา มีสํานึกชุมชน มีจุดหมายที่ชัดเจน มี
ระเบียบที่ชัดเจน มีความคาดหวังรวมกันสูง136
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลนั้นประกอบดวย
องคประกอบความสําเร็จมากมาย ซึ่งลวนเปนองคประกอบที่ตองไดรับการบริหารจัดการอยางมี
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กลยุทธทั้งสิ้น โดยองคประกอบเหลานั้นมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการสถานศึกษาและแตละ
องคประกอบมีความสัมพันธกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งตองไดรับความเอาใจใสและใสใจ
ทั้งนี้นักการศึกษาไดสรุปรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลไว 8 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1 คือ รูปแบบเปาหมาย (Goal Model) ซึ่งนิยมประสิทธิผลของสถานศึกษาวา
เป น สถานศึ ก ษาที่ ส ามารถดํ า เนิ น การบรรลุ ผ ลตามเป า หมายทุ ก ข อ ที่ กํ า หนด เงื่ อ นไขของ
การประเมินตามรูปแบบนี้อยูที่สถานศึกษาตองมีเปาหมายสถานศึกษาชัดเจนและเปนที่ยอมรับ
ของทุ ก ฝ า ยซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ จ ริ ง เป น ไปได ย าก เพราะครู อ าจารย หรื อ ผู ป กครองอาจกํ า หนด
เปาหมายของสถานศึกษาตางกันก็ได เชน ครูเนนการพัฒนาใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ในขณะที่ผูปกครองอาจตองการเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินรูปแบบ
หรือโมเดลนี้ คือ วัตถุประสงค หรือเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
รูปแบบที่ 2 คือ รูปแบบทรัพยากร-ปจจัยปอน (Resource-input Model) เปนรูปแบบที่
สถานศึกษาที่สามารถจัดหาทรัพยากร หรือสามารถไดปจจัยปอนที่มีคุณภาพ เงื่อนไขการประเมิน
ตามรูปแบบนี้อยูที่แนใจวามีความสัมพันธระหวางทรัพยากรในการดําเนินงานกับผลผลิตและ
สถานศึ ก ษาอยูใ นสภาพที่ ข าดแคลนทรั พ ยากรหากสถานศึ ก ษาสามารถจั ด หาทรั พ ยากรเข า
สถานศึกษาไดตามที่ตองการ ก็แสดงวาสถานศึกษาประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ตัวบงชี้
ที่ใชประเมิน คือ ทรัพยากรตาง ๆ ที่จัดหาได ปญหาของรูปแบบนี้คือ การเนนที่ทรัพยากรและ
ปจจัยปอนมากเกินไปจนไมไดใหความสําคัญกับกระบวนการดําเนินงาน
รูปแบบที่ 3 คือ รูปแบบกระบวนการ (Process Model) เปนสถานศึกษาที่มีกระบวนการ
ดําเนินงานภายในอยางราบรื่น ไมวาจะเปนกระบวนการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบนี้จะใชไดดีถาแนใจวามีความสัมพันธระหวางทรัพยากรในการดําเนินงานกับผลผลิตจริง
ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน คือ ภาวะความเปนผูนํา วิธีการติดตอสื่อสารที่ใช และการมีสวนรวม
รูปแบบที่ 4 คือ รูปแบบความพึงพอใจ (Satisfaction Model) เปนสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลการดําเนินงานดี คือ สามารถดําเนินงานใหไดผลเปนที่พึงพอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะหนว ยงานที่ มี บทบาทหน า ที่ ใ นการบริห ารสถานศึ ก ษา แต ห ากผู เ กี่ ย วข อ งมี ความ
ตองการที่แตกตางกัน รูปแบบนี้ก็ไมเหมาะสมที่จะนําไปใชเพราะเปนการยากสําหรับสถานศึกษาที่
จะดําเนินงานใหสนองความตองการของทุกฝาย หรือเปนที่พอใจของทุกฝาย ตัวบงชี้ที่ใชในการ
ประเมิน ไดแก ความพึงพอใจของหนวยงาน หรือคณะกรรมการ หรือกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ
รูปแบบที่ 5 คือ รูปแบบการดําเนินงานถูกตองตามหลักการ (Legitimate Model) เปน
สถานศึกษาที่สามารถแขงขันในการดําเนินงานในทุกวิถีทางที่จะทําใหสถานศึกษาอยูรอดไดโดย
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ไม ผิ ด หลั ก การ เงื่ อ นไขการใช รู ป แบบนี้ อ ยู ที่ ส ภาพความเปลี่ ย นแปลงภายนอกที่ ก ดดั น ให
สถานศึกษาตองดําเนินงานใหอยูได โดยเฉพาะการแสวงหาทรัพยากรตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินงาน
รูปแบบนี้จึงยอมใหสถานศึกษามีการใชตอเมื่อมีการประเมินเพื่อนําผลไปใชในการตัดสินอนาคต
ของสถานศึกษาวาควรปรับขยาย ดําเนินการตอไป หรือยกเลิกหากดําเนินการไมไดผล ตัวบงชี้ที่ใช
ในการประเมิน คือ ภาพลักษณสถานศึกษา ชื่อเสียงกิตติศัพท เปนตน
รูปแบบที่ 6 คือ รูปแบบเนนการดําเนินงานที่ยังไมบรรลุผล (Ineffectiveness Model)
เปนสถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานใหปลอดจากคุณลักษณะที่ไมพึงประสงคได เงื่อนไขของการ
ใชรูปแบบนี้อยูที่สถานศึกษาไมสามารถระบุไดชัดเจน หรือครบถวนวาเปาเหมายที่พึงประสงคของ
สถานศึกษาคืออะไร แตบอกไดวาลักษณะอะไรบางที่ไมควรปรากฏในสถานศึกษา เชน สิ่งเสพติด
ของนักเรียนถือวาเปนสิ่งที่ไมพึงประสงค หากสถานศึกษาสามารถดําเนินงานและแสดงผลการ
ดําเนินงานไดวานักเรียนในสถานศึกษาปลอดจากสิ่งเสพติดจริง แสดงวาสถานศึกษาดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จ ตัวบงชี้ในการประเมิน คือ สภาพปญหาที่เกิดขึ้น ปญหาและจุดออน เปนตน
รูปแบบที่ 7 คือ รูปแบบการเรียนรูขององคการ (Organizational Learning Model) เปน
สถานศึกษาที่พัฒนาองคการใหเกิดการเรียนรูได สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก เงื่อนไขการใชรูปแบบนี้อยูที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอกซึ่งกดดันใหสถานศึกษาตองปรับตัว ตัวบงชี้ในการประเมิน คือ ความ
ตระหนักความตองการจําเปน การกํากับติดตามงาน การวางแผนพัฒนาและประเมินงานตางๆ
รูปแบบที่ 8 คือ รูปแบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management
Model) นิยามประสิทธิผลสถานศึกษาวาเปนสถานศึกษาที่สามารถบริหารจัดการโดยรวมใหสนอง
ความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของและประสบผลตามเปาหมายที่กําหนด เงื่อนไขของการใช
รูปแบบนี้อยูที่วาตองมีความสอดคลองของกับเปาหมาย หรือความตองการจําเปนของทุกฝายที่
เกี่ยวของ ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินรูปแบบนี้ คือ ความเปนผูนํา การบริหารจัดการ กระบวนการ
ทํางานและผลงาน137
6. งานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
137

Cheng, อางถึงในสุวิมล วองวาณิช, “การวิจัยและการพัฒนาระบบการประเมินภายใน
สถานศึกษา” รายงานวิจัยเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, (กรุงเทพ ฯ:
วีทีซี คอมมิวนิเคชั่น, 2543), 56-61.
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมวลไดดังนี้
บุ ญ เลี้ ย ง ค้ํ า ชู ได ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการดํ า เนิ น งานสร า งแผนกลยุ ท ธ ข องโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร พบวา 1) บุคลากรสวนใหญเห็นวา
การดําเนินงานอยูในระดับดี และมีการดําเนินงานอยูในระดับพอใชสองดาน คือ การวิเคราะห
ภารกิจของหนวยงาน และ การประเมินผลและการรายงาน 2) ผูบริหารมีการดําเนินงานมากกวา
ครูอาจารย คือ การวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย/ตัวชีว้ ดั
ความสําเร็จ และกลยุทธการพัฒนา 3) ปญหาการดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของสถานศึกษา คือ
ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ไมปฏิบัติตามแผน ขาดความกระตือรือรน ขาดกําลังใจ และ
ไมมีการประเมินแผน 4) แนวทางแกปญหา คือ จัดประชุม อบรม สัมมนา ชี้แจง ประสานงาน
จัดหาวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย สรางกลยุทธที่งาย และสรางเครื่องมือประเมินที่ดีตอการปฏิบัติ138
ขจรเกี ย รติ มานิ ก ลั ก ษณ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง กระบวนการวางแผนในโรงเรี ย น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบวา 1) บุคลากรมีการปฏิบัติ
ตามกระบวนการวางแผน โดยภาพรวมและรายขั้นในระดับปานกลาง 2) ผูบริหารและหัวหนางาน
มีการปฏิบัติโดยภาพรวมและรายขั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) บุคลากรโรงเรีย
ขนาดใหญมีการปฏิบัติมากกวาบุคลากรในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก และ 4) ปญหาการ
ปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนตามความเห็นของผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางาน ปญหาคือ ขาด
ทรัพยากร ขาดขอมูลเบื้องตน และขาดระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง และเปนปจจุบัน
ขั้ น กํ า หนดแผน ป ญ หาคื อ ขาดทรั พ ยากรจั ด ทํ า แผน ขาดคณะกรรมการจั ด ทํ า แผน และ
คณะกรรมการขาดความรูความสามารถในเรื่องการจัดทําแผน ขั้นนําแผนไปปฏิบัติ ปญหาคือ
เวลาจํากัดในการนําแผนไปปฏิบัติ ขาดทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติตามแผน และขาดบุคลากรที่
ปฏิบัติตามแผน และขั้นติดตามประเมินผลแผน ปญหาคือ ไมมีการประเมินผล แผน ขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบติดตามประเมินผลแผน และขาดแบบประเมินผลแผนที่ไดมาตรฐาน139
138

บุญเลี้ยง ค้ําชู, “การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด สุ ริ น ทร ” (รายงานการศึ ก ษาค น คว า อิ ส ระ การศึ ก ษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), บทคัดยอ.
139
ขจรเกียรติ มานิกลักษณ, “กระบวนการวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบุรีรัมย, 2543), บทคัดยอ.
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สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ไดศึกษาวิจัยติดตามผลการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในและการประกั น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษาเอกชน พบว า
สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญสวนใหญ ผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน มีระดับ
คุณภาพที่สูงทุกดาน คือ ดานผูเรียน ดานครู การทํางานเปนทีม การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาตนเอง ผูบริหารมีภาวะผูนําประชาธิปไตย การพัฒนาตนเอง การ
ยอมรับจากบุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลภายนอก และดานสถานศึกษา การพัฒนาแบบทั่ว
ทั้งโรงเรียน การพัฒนาบุคลากร และความเชื่อถือศรัทธาจากภายนอก ชุมชน และผูปกครอง ความ
รวมมือกับสถานศึกษา และความพึงพอใจในสถานศึกษา140
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ไดศึกษาวิจัยสภาพการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ตามขนาด
สถานศึกษา พบวา สถานศึกษาขนาดเล็ก กลางและใหญ มีสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในทั้งภาพรวมและรายดานอยูในระดับกําลังพัฒนา และสถานศึกษาขนาดใหญพเิ ศษ มีสภาพ
การดําเนินงานในระดับพัฒนาเต็มศักยภาพ สวนดานคุณภาพ สถานศึกษาทุกขนาดอยูในระดับ
กําลังพัฒนา โดยสถานศึกษาขนาดเล็กและกลางโดยภาพรวมและรายดานมีระดับคุณภาพระดับ
กําลังพัฒนา แตสถานศึกษาขนาดใหญและใหญพิเศษ มีระดับคุณภาพพัฒนาเต็มศักยภาพ141
สมจิตร อุดม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาในภาคใต พบว า ความสํ า เร็ จ ของการบริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน ระดั บ
ประถมศึกษาในภาคใต โดยภาพรวมตองมุงบริหารองคประกอบ 4 องคประกอบตามลําดับมากไป
นอย คือ ดานการบริหารโรงเรียน ดานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ดานการพัฒนาบุคลากรและ
ดานการบริหารและสนับสนุน ตามลําดับ142

140

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, รายงานการวิจัยติดตาม
ผลการประกั น คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเอกชน
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการคาของคุรุสภา, 2547), บทสรุปสําหรับผูบริหาร.
141
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1, ขอมูลสารสนเทศ ปการศึกษา
2548 (ม.ป.ท., 2548).
142
สมจิ ต ร อุ ด ม, “ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนระดั บ
ประถมศึ ก ษาในภาคใต” (วิ ท ยานิ พ นธ ก ารศึก ษาดุษ ฎี บัณฑิต ภาควิช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), บทคัดยอ.
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เก็จกนก เอื้อวงศ ไดศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินการในระบบประกัน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน พบวา (ก) ปจจัย ที่
สงเสริมการดําเนินการประกันคุณภาพ คือ (1) ดานภาวะผูนํา คือ ผูบริหารมีความมุงมั่น ใฝเรียนรู
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง บริหารแบบมีสวนรวม เขมงวดการปฏิบัติ และ มีทักษะการบริหาร (2)
ดานวัฒนธรรมองคการ คือ ความสัมพันธที่ดีของครู ทํางานเปนทีม มีตันแบบของการเปนครูที่ดี
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ เห็นคุณคาการประเมิน (3) ดานบุคลากร คือ ครูมีความรับผิดชอบ
สนใจใฝเรียนรู ศรัทธาระบบการประกันคุณภาพ มีขวัญกําลังใจ เอาใจใสการเรียนการสอน และ
ภาคภูมิใจในโรงเรียน (4) ดานโครงสรางองคการ คือ การประสานงานคลองตัว และ มีคณะทํางาน
ที่รับผิดชอบดําเนินงาน (5) ดานวัสดุอุปกรณ คือ มีวัสดุอุปกรณเพียงพอ และ ใชวัสดุอุปกรณอยาง
คุมคา (6) ปจจัยดานสภาพทางกายภาพ คือ ความพรอมดานอาคารสถาน และ บรรยากาศและ
สภาพแวดล อ มที่ ดี (7) ด า นสั ง คม คื อ การที่ ชุ ม ชนเห็ น คุ ณ ค า ของการมี ส ว นร ว มในการจั ด
การศึกษา และ ชุมชนสนับสนุน (8) ดานการเมือง คือ มีกฎหมายใหดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา นโยบายชวยกระตุนการพัฒนาคุณภาพ มีการนิเทศ มีนโยบายพัฒนาบุคลากร (ข)
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คือ (1) ดานวัฒนธรรมองคการ
คือ ขาดความรวมมือ มีการแบงพรรคแบงพวก ไมไววางใจกัน การขาดการยอมรับความสามารถ
ของเพื่อนครู และ ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง (2) ดานบุคลากร ประกอบดวย มีครูไมเพียงพอ ครูมี
ทัศนคติที่ไมดีตอการประกันคุณภาพ ครูขาดความรับผิดชอบและ ครูขาดความสนใจใฝเรียนรู (3)
ดานภาวะผูนํา คือ ใชรูปแบบชี้นํามากกวารูปแบบมีสวนรวม ผูบริหารใจดีเกินไป เปลี่ยนแปลงเร็ว
ครูรับไมทัน ผูบริหารไมใหเวลากับโรงเรียน ผูชวยผูบริหารขาดความสามารถ (4) ดานโครงสราง
คือ ขาดการประสานงาน ขาดระบบการสื่อสารอยางทั่วถึง ขาดความขัดเจนในบทบาทและหนาที่
(5) ปจจัยดานงบประมาณ คืองบประมาณไมเพียงพอ (6) ดานสภาพทางกายภาพ คือ ที่ตั้ง
อาคารหางกันยากตอการกํากับดูแลการทํางาน (7) ดานวัสดุอุปกรณ คือ วัสดุไมเพียงพอ และ 2)
วัสดุอุปกรณที่ใชไมสอดคลองกับความตองการ (8) ดานสังคม คือ ชุมชนขาดความเขาใจ (9)
ปจจัยดานการเมือง คือ การปรับลดอัตรากําลังคน และไมมีนโยบายชัดเจนในการนิเทศ143

143

เก็ จ กนก เอื้อ วงศ . “การวิ เ คราะห ปจ จัย ที่ สง เสริ ม และป จจั ย ที่ เ ป น อุ ป สรรคตอ การ
ดําเนินการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), บทคัดยอ.
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นิภา พงศวิรัตน ไดศึกษาการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา การยกระดับสมรรถนะการบริหารโรงเรียนโดยประยุกตแนวคิด
การเปรียบเทียบสมรรถนะ จะตองบริหารจัดงานสถานศึกษาโดยใชเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ
ฉบับที่ดีที่สุด ซึ่งตองบริหาร 8 องคประกอบหลัก 12 องคประกอบยอย 60 ตัวชี้วัด คือ 1) การ
ตั้งเปาหมาย คือ ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และความพึงพอใจของชุมชน 2) การเพิ่มอํานาจ คือ ความ
เปนอิสระของสถานศึกษา และ การมีสิทธิ์ออกเสียงของผูมีสวนเกี่ยวของ 3) การสรางความรูสึก
เปนเจาของ คือ การมีสวนรวม และ การสรางความสัมพันธอันดี 4) การสรางระบบบริหารงาน คือ
สรางระบบที่มีประสิทธิภาพ และ สรางระบบที่ตรวจสอบได 5) การสรางพันธสัญญารวมกัน คือ
การสรางกฎ ระเบียบ กติการวมกัน 6) ผลการปฏิบัติงาน คือ มีความเชื่อถือได 7) การมีกฎบัตรวา
ดวยสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบ คือ สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบ 8) การจัดการเรียนสอน
คือ เกิดการเปลี่ยนแปลง และใชในการนิเทศติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง144
วีระยุทธ ชาตะกาญจน ไดศึษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบงชี้สถานภาพทางการศึกษา
ในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด โดยการประยุกตแนวคิดกระบวนการบริหารงานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) ผสานกับการใชดัชนีวัดความสําเร็จแบบ
สมดุล (Balance Score Cord : BSC) พบวา ปจจัยหลักแหงความสําเร็จในการบริหารการศึกษา
4 ดาน 17 ปจจัย ประกอบดวย (1) ดานบริบท คือ สภาพแวดลอมของการศึกษา (2) ดานปจจัย
นําเขา คือ การเขาถึงขอมูลขาวสาร โอกาสในการไดรับการศึกษา คุณภาพครู คุณภาพผูบริหาร
และ คุณภาพหลักสูตร (3) ดานกระบวนการ คือ การกระจายอํานาจทางการบริหาร การมีสวนรวม
ของชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การพัฒนาสุขภาพ ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและนันทนาการ และ การพัฒนาความเปนพลเมืองและพล
โลก (4) ดานผลผลิต คือ คุณภาพผูจบการศึกษา และ ความพึงพอใจในการจัดการศึกษา145

นิภา พงศวิรัตน, “การเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), บทคัดยอ.
145
วีระยุท ธ ชาตะกาญจน , “การพัฒ นาตัว บง ชี้ส ถานภาพการศึกษาในระดั บ หมูบ า น
ตํ า บล อํ า เภอและจั ง หวั ด ” (วิ ท ยานิ พ นธ ค รุ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดยอ.
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พิณสุดา สิริธรังสี ไดศึกษาเพื่อหารูปแบบการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พบวา องคประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่ประกอบดวย
5 องคประกอบ คือ (1) สภาพแวดลอมการจัดการศึกษา ตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง สภาพภูมิศาสตรและความตองการของทองถิ่น
สามารถปรับตัวและแกไขปญหาการศึกษาไดฉับไวและทันเหตุการณ (2) ปจจัยการจัดการศึกษา
ประกอบด ว ย นโยบายและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งที่ เ อื้ อ ต อ การจั ด การศึ ก ษาได ค ล อ งตั ว
คณะกรรมการที่เกี่ยวของจากทุกภาคสวน ผูบริหารมืออาชีพ ผูปฏิบัติงาน อาคารสถานที่ และ เงิน
หรืองบประมาณรัฐ (3) กระบวนการจัดการศึกษา ประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ ดังนี้คือ 1)
ระบบยอยดานเปาหมายและคานิยม มีสาระประกอบดวย วิสัยทัศนที่มุงใหเปนองคกรผูนําทาง
การศึกษาและการเรียนรู และ เปาหมายการจัดการศึกษา ใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 12 ป อยางมีคุณภาพ เสมอภาค โดยไมเก็บคาใชจาย 2) ระบบยอยดานโครงสราง มีสาระ
ประกอบดวย ภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พันธกิจที่สอดคลองกับวิสัยทัศน อํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายการศึกษาชาติ การแบงสวนงานยึดหลักความยืดหยุนและกฎระเบียบ และ
วิธี ก ารปฏิ บั ติง านในลั ก ษณะเครือขา ยการปฏิบัติง าน 3)
ระบบยอ ยดา นเทคนิค มี ส าระ
ประกอบดวย ความรูและเทคโนโลยีที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสมัยใหม และเปนสวน
สงเสริมผูปฏิบัติใหแสวงหาความรูเพื่อการเปนองคการแหงการเรียนรู 4) ระบบยอยดานจิตสังคม
มี ส าระประกอบด ว ย ภาวะผู นํ า ของผู บ ริ ห ารครอบคลุ ม ทั้ ง คุ ณ ลั ก ษณะส ว นตน ความรู
ความสามารถ และ ทักษะการบริหารจัดการ 5) ระบบยอยดานการจัดการ มีสาระประกอบดวย
การกําหนดจุดมุงหมาย การวางแผนกลยุทธ การจัดองคกร การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การบริ ห ารงานวิ ช าการ และการควบคุ ม กํ า กั บ (4) ผลผลิ ต การจั ด การศึ ก ษา
ประกอบดวย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา (5) การใหขอมูลยอนกลับทาง
การศึกษา โดยคํานึงถึงการใหขอมูลที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและมีการปรับปรุงพัฒนางานจากผล
ของการใหขอมูลยอนกลับดวยวิธีการตางๆ และ (6) ยุทธศาสตรการดําเนินงาน ไดแก ยุทธศาสตร
การทํางานแบบเครือขาย ยุทธศาสตรการประสานงาน ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ ยุทธศาสตร
การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตรผูนําการเปลี่ยแปลง146

146

พิณสุดา สิริธรังสี, “รูปแบบการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”
(วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2547), บทคัดยอ.
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เทอรแรน (Teran) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธระบบการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตเมือง ผลการวิจัยพบวา การวางแผนกลยุทธของโรงเรียนสงผลดีต อโรงเรียนและทําให
ผูบริหารสถานศึกษามีความตั้งใจ กระตือรือรน มุงมั่นในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทําใหเกิด
วัฒนธรรมความรวมมือพัฒนางานกับผูนําชุมชนมากยิ่งขึ้น แตยังพบวาปญหาและอุปสรรคในการ
วางแผนเชิงกลยุทธของโรงเรียนในเขตเมือง คือ การคัดเลือกและการฝกอบรมผูรับผิดชอบและ
ขนาดของกลุมใหญเกินไป147
แม็คคารธี (McCarthy) ไดทําการศึกษาการวางแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชนมิชิแกน
และศึกษาผลงานการวางแผนกลยุทยที่มีตอปจจัยดานบรรยากาศบางประการ พบวา วิทยาลัย
ชุมชนสวนมากใชการวางแผนกลยุทธมาแลวประมาณ 4-5 ป เพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
ลักษณะของการงวางแผนกลยุทธมีองคประกอบ ดังนี้คือ การวินิจฉัยพันธกิจ การวิเคราะหปจจัย
การกําหนดเปาหมาย การประเมินผล การพิจารณาทางเลือก การวิเคราะหวัฒนธรรม การปรับปรุง
ความเขาใจชุมชน การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอกับการนําแผนกลยุทธไปใช และการปรับปรุง
สถานภาพดานการเงิน จากการวิเคราะหทางสถิติไมมีความสัมพันธระหวางขนาด ฐานะการเงิน
และคุณภาพแผนกลยุทธของวิทยาลัยชุมชนกับการใชการวางแผนกลยุทธ และปญหาสําคัญที่พบ
คือ การไมมีเวลาพอในการจัดทําแผนกลยุทธ148
มู (Moo) ได ศึ ก ษาการสั ง เคราะห ก ารวางแผนและการพั ฒ นาองค ก รเพื่ อ เสนอ
ยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงทางเลือกของโรงเรียน K-12 สําหรับนักการศึกษา ผลการศึกษาพบวา
สามารถผสมผสานยุ ท ธศาสตร ก ารวางแผนกั บ การพั ฒ นาองค ก ร เพื่ อ สร า งยุ ท ธศาสตร ก าร
เปลี่ยนแปลง 2 วิธี คือยึดกลยุทธการเปลี่ยนแปลงที่เนนระบบยอยโรงเรียนเพื่อสรางปทัสถาน
โครงสรางและกระบวนการมีสวนรวม และการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ149
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Ralph Teran, “A case Study of Strategic Planning in a Large Urban School
District (Urban Education)”, Dissertation Abstracts International (October 1997), 1771.
148
Dennis Patrick McCarthy, “Strategic Planning in Michigan Community
Colleges and its Effect on Organizational Climate”, West Michigan University Dissertation
Abstracts International, 52, 12 (June 1991), 4617-A
149
Gregory Moo, “Toward a Synthesis of Strategic Planning and Organization
Development” Dissertation Abstracts International, 52, 12 (June 1992), 4169-A.
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บาลดวิน (Baldwin) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สนับสนุนและยับยั้งการนํารูปแบบการ
วางแผนกลยุทธมาใชในโรงเรียน พบวา มีปจจัยสนับสนุนการนํารูปแบบการวางแผนกลยุทธมาใช
คือ ความเปนวิชาชีพของบุคลากร ความสามัคคีของบุคลากร ภาวะผูนําของครูใหญ เปดเผยถึง
ความตองการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนจาก
ทองถิ่น สวนปจจัยที่ยับยั้งการนํารูปแบบดังกลาวมาใช ไดแก การขาดปจจัยสงเสริมขอใดขอหนึ่ง
ขางตน ความไมเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ และการจัดสรรเวลาใหกับการจัดทํา
แผนกลยุทธไมเพียงพอ150
เวสเตอร เมน (Westerman)
ไดศึ กษางานวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศตอความจําเปนในคุณคากลยุทธทางธุรกิจ ผลการวิจัยพบวาความเสี่ยง
ทางดานเทคโนโลยีมี 6 ดานดวยกันคือ 1) เทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวยการ
บริหารองคประกอบตางๆที่เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน ระดับมาตรฐาน อายุและเทคโนโลยี 2)
ประโยชนการใชและขอมูลขาวสาร ประกอบดวยความสอดคลองของขอมูล ระดับขอกําหนด
ความซับซอนของโครงการ 3) บุคคลและทักษะ ประกอบดวยการหมุนเวียน การวางแผนทางดาน
ทั ก ษะ การอบรม การรั บ คนใหม ความสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ 4) ผู จํ า หน า ยและหุ น ส ว นอื่ น ๆ
ประกอบดวยวิธีการใช/มาตรฐาน การยอมรับความเสี่ยงของลูกคา 5) นโยบายและกระบวนการ
ประกอบดวยการควบคุมโครงการสราง ระดับมาตรฐาน ระดับความรับผิดชอบ และ 6) องคกร
ประกอบดวยโครงสรางองคกร การตัดคาใชจาย/ตนทุน กระบวนการกองทุน151
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151
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สรุป
การพัฒนาองคกรเปนวิสัยทัศนสําคัญของผูบริหารทุกองคกร ไมวาจะเปนองคกรที่แสวง
กําไรหรือองคกรไมแสวงผลกําไร เพราะการพัฒนาจะนําการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวาเดิมเสมอ
การพัฒนาองคกรในยุคโลกาภิวัตนนั้นมุงเนนการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการ
พัฒนาเพื่อใหองคกรมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น คือเปนองคกรที่เกิดประสิทธิผลและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย า งแท จ ริ ง ดั ง นั้ น เข็ ม มุ ง การบริ ห ารจั ด การทุ ก องค ก รจึ ง ให ค วามใส ใ จกั บ
“คุณภาพระดับมาตรฐานสากล” และ”การสนองตอบความพึงพอใจและความตองการของลูกคา”
มากยิ่งขึ้น บทบาทของการพัฒนา การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงองคการจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ในลักษณะเดียวกันการพัฒนาสถานศึกษาสูคุณภาพเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษา
และมีขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่นไดอยางดี จึงตางก็พยายามปรับตัวใหเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว การประยุกตศาสตรการบริหารจัดการจึงมีการบูรณาการและเชื่อมโยง
เทคนิคการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ (องคกรหวังผลกําไร) เขากับการบริหารจัดการของรัฐ (องคกร
เนนความพึงพอใจของลูกคา) มากขึ้นเรื่อยๆ จึงมีการนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี การบริหาร
จัดการตาง ๆ อาทิเชน รูปแบบการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ รูปแบบการบริหารการศึกษาตาม
แนวพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน รูปแบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง
องคกร รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม การบริหาร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การประยุกตแนวคิดการจัดการซัพพลายเชนสูการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคกรทั้งระบบ (Holistic System) เปนตน

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ” เปนการวิจัยที่
ใชระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (mixed methodology)1 โดยขั้นตอนแรกเปน
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research) วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อ 1) ทราบองคประกอบของการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) นําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผู วิ จั ย ได อ อกแบบการดํ า เนิ น การวิ จั ย เป น สองส ว น คื อ ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย
และบรรลุวัตถุประสงคตามที่ผูวิจัยกําหนดไวขางตน จึงไดลําดับขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ผูวิ จัย จัดเตรียมโครงการวิจัย อยางเปนระบบตามระเบียบวิธีก ารดําเนิน การวิจัย โดย
เริ่มตนดวยการศึกษาปญหาการบริหารการศึกษา ความสําคัญและความเปนไปไดของการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของตางๆ จากตํารา เอกสารวิชาการ ขอมูลสารสนเทศ งานวิจัยตางๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ จากสื่อหลากหลายทั่วไปและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อนํามาเปนกรอบ
แนวคิดการวิจัย จัดทําโครงรางการวิจัย นําเสนออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ และสอบปกปอง
โครงรางการวิจัย โดยขั้นตอนสุดทายของขั้นนี้เปนการปรับแกไขโครงรางการวิจัยตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบปกปองโครงรางการวิจัย และขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการทํา
วิจัยในขั้นตอนตอไป
1

Abbas Tahakkori and Charles Tedlie, Mixed Methodology : Combining
Qualitative and Quantitative Approaches (Thousand Oaks, California:Sage,1998), 21-25.
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ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจยั
การดําเนินการวิจัยเพื่อตอบคําถามการวิจัย ขอ 1 “องคประกอบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยองคประกอบใดบาง” และขอ 2 ที่วา “รูปแบบการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางไร” ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ
วิจัยเปน 2 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะหองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ผูวิจัย
กําหนดวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1.1 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการซัพพลายเชนตาม
แนวคิดของนักวิชาการทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ดังตอไปนี้ แนวคิดของวิทยา สุหฤทดํารง
คํานาย อภิปรัชญาสกุล สาธิต พะเพียงทอง โกศล ดีศีลธรรม สุรชัย ศุภรานนท ไชยยศ, มยุขพันธ
ไชยมั่นคง ธนิต โสรัตน ธนัญญา วสุศรี และดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร ฐาปนา บุญหลา
และแนวคิดของพอรตเทอร (Porter) แลมเบิรท สตอค และเอ็ลแรม (Lambert, Stock and Ellram)
ยูวา (Yuva) ไวรฮอฟและคณะ (Vrijhoef et al.) สมาคมโซอุปทาน (Supply Chain Council :
SCC) ฮูโกส (Hugos) คริสโตเฟอร (Christopher) แฮนดฟลดและนิโคล (Handfield and Nichols)
ลี (Lee) และ ไลเคอร (Liker)
1.2
ศึกษา วิเคราะห สั งเคราะห และสรุปวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดในมิติ ของ
กระบวนการหรือหนาที่การบริหารของ กูลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick) แคสและโรเซนไวท
(Kast and Rosenzweig) คูนซและไวหริช (Koonts and Weihrich) ฮอดเก็ทส (Hodgetts) ฮอลท
(Holt) รอบบินสและเมอรคี (Robbins and Mukerji) ครีทเนอร (Kreitner) และ ดับบริน (Dubrin)
ผนวกกับแนวคิดเกี่ยวกับมิติงานบริหารการศึกษา คือ การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา
39 วาดวยการกระจายอํานาจการบริหารภารกิจสถานศึกษา กระจายอํานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการ
Based
จั ด การศึ ก ษา พ.ศ.2550 รู ป แบบการบริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐาน (School
Management : SBM) รูปแบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ (Results Based Management :
RBM) รูปแบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา (School Quality Assurance : SQA) รูปแบบการ
บริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคกร (Total Quality Management : TQM) รูปแบบการบริหารที่มี
ประสิทธิผล (School Effectiveness Management : SFM) และแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
บริหารจัดการองคกรสมัยใหม
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1.3 นําขอสรุปขอ 1.1 (องคความรูเกี่ยวกับการจัดการซัพพลายเชน) ผสานกับขอ 1.2
(องคความรูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา) แลววิเคราะห (content analysis) เปนองคความรู
เกี่ยวกับการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและใชเปนแนวทางหรือกรอบในการ
สรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview)
1.4 นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ที่สรางขึ้นให
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ แกไขตามคําแนะนํา แลวนําไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแบบปฏิสัมพันธ
ผูวิจัยเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive method) จากสามกลุมประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 5 คน ผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูบริหารระดับสูง
องคกรธุรกิจจํานวน 6 คน และผูบริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน โดย
กําหนดเกณฑการเลือกผูเชี่ยวชาญใหมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.4.1 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ
1.4.2 มีประสบการณการบริหารองคกรไมนอยกวา 5 ป ในตําแหนงผูบริหารระดับ
นโยบาย / ผูบริหารระดับสูงขององคกร หรือ
1.4.3 เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ หรือ
1.4.4 เปนนักวิชาการที่มีผลงานเขียนหนังสือ ตํารา บทความวิชาการลงใน
วารสารวิชาการสาขาที่เชี่ยวชาญ / เปนวิทยากรบรรยายสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเสมอ ๆ หรือ
1.4.5 เปนอาจารย หรืออาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณดานการ
สอนไมนอยกวา 5 ป หรือมีตําแนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
1.5 ประมวล สังเคราะหและสรุปขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นําประเด็นการ
จัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สังเคราะหไดไปสรางเปนเครื่องมือสังเกตชนิด
ตรวจสอบรายการ (checklist) ภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมดุษฎีนิพนธ นําไปเฝาดูและ
สังเกตการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ 1 โรง ซึ่งเปนโรงเรียนที่ผูวิจัยปฏิบัติ
หนาที่อยู เพื่อยืนยันตัวแปรหรือประเด็นการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาวามีหรือไม ทํา
หรือไมทํา สรางหรือไมสราง
1.6 ประมวลตัวแปรของการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดจากการ
วิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) การสัมภาษณ (interview) การสังเกตและบันทึกการ
สังเกต (checklist observation) นําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา (content
analysis) สรุปตัวแปรทั้งหมดเพื่อนําไปสรางเปนแบบสอบถามชนิดประมาณคา rating scale) ใน
ขั้นที่ 2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
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ขั้นที่ 2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยกําหนดวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
2.1 การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
2.1.1 นําตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประมวลสรุป
จากขั้นที่ 1 พัฒนาเปนเครื่องมือการวิจัยในลักษณะแบบสอบถาม (questionnaire) ชนิดจัดลําดับ
คุณภาพหาระดับ (Likert’s rating scale) โดยกําหนดคานําหนักระดับความสําคัญของตัวแปรการ
จัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
คาน้ําหนัก 1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความสําคัญของตัวแปรนอยที่สุด
ระดับความสําคัญของตัวแปรนอย
ระดับความสําคัญของตัวแปรปานกลาง
ระดับความสําคัญของตัวแปรมาก
ระดับความสําคัญของตัวแปรมากที่สุด

2.1.2 ตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจยั (แบบสอบถาม) โดยการตรวจความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) ดวยวิธกี ารหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective
Congruence : IOC) โดยพิจารณาคา IOC มากกวา 0.5 ขึ้นไป ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาตาม
ขอเสนอแนะ
2.1.3 ทดลองใช (try out) เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) กับกลุมตัวอยางที่ไมใช
กลุมตัวอยางเดียวกับการวิจยั แตมีคุณสมบัติเหมือนกับกลุมตัวอยางทุกประการจํานวน รวม 5 โรง
ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 8 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิน้ 40 คน วิเคราะหคาความเชื่อมัน่ (reliability)
ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝-coefficient) ตามวิธกี ารของครอนบาค (Cronbach)1
ผลปรากฎวาคาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเทากับ .9893
2.1.4 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางทั่วประเทศ
คื อ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก (ประเมิ น รอบสอง
พ.ศ.2549-2550) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ที่ไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.ระดับดีมากทั่วประเทศจาก 20 เขตตรวจราชการ จํานวน

1

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Tests, 3rd ed. (New York & Row
Publishers, 1974), 161.
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202 โรง ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 8 คน รวมทั้งสิ้น 1,616 คน วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
(Statistical Package for the Social Science) โดยใช 2 สถิติวิเคราะห คือ 1) การวิเคราะหตัว
ประกอบประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และ
2) การวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบดวยสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path
Analysis with LISREL : PAL)เพื่อใหไดรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาพื้นฐาน
2.1.5 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสม (propriety standards) ความเปนไปได
(feasibility standards) ความเปนประโยชน (utility standards) และความถูกตองครอบคลุม
(accuracy standards)2 ของทั้งองคประกอบและรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐานที่ได จ ากข อ 2.1.4
ด ว ยวิธีอิงผู ท รงคุ ณวุฒิโดยใช เ ทคนิคแบบชาติพั น ธุ วรรณา
(Ethnographic Future Research : EFR) จํานวน 15 คน
2.2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยนําเสนอ ดังนี้
2.2.1 นําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 โดย
นําเสนอเฉพาะองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหตัวประกอบดวยสถิติวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ และรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ซึ่งยืนยันรูปแบบดวยวิธีอิงผูทรงคุณวุฒิโดยใชเทคนิคแบบชาติพันธุวรรณา จํานวน 15 คน
2.2.2 นําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 โดย
นําขอเสนอแนะจากการตรวจสอบยืนยันรูปแบบครั้งที่ 1 (ขอ 2.2.1) มาพิจารณาแลวปรับปรุง
รูปแบบตามขอเสนอแนะ แลวนําเสนอรูปแบบสรุป (conclusion model) ของการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปขอคนพบ อภิปรายผล และขอเสนอแนะ จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ นําเสนอ
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไข ใหเปนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ เสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

G.F. Madaus,M.S. Scriven and D.I. Stufflebeam, Evaluation Education Model
Viewpoint on Education and Human Service Evaluation. Boston : Kluwer Nijhoff (1983),
399-402.
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แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นการวิจัย
ขั้นที่ 1
วิเคราะหองคประกอบ
การจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะห
วรรณกรรม โดยวิธีวิเคราะหเอกสาร
ใชเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 16 คน
โดยใชแบบสัมภาษณ สังเคราะหขอ มูล
และใชเปนกรอบในการสรางแบบสังเกต
สังเกตการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจํานวน 1 โรง
โดยใชแบบสังเกต

ขั้นที่ 2
2.1 รูปแบบการจัดการ
ซัพพลายเชนใน
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผลลัพธ

ตัวแปรองคประกอบ
การจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

สรางแบบสอบถาม (questionnaire)
ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
- Content Validity โดยใชวิธี IOC
- Reliability โดยใชคา α-coefficient
สอบถามความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง
ที่สุมไวจํานวน 202 โรง 1,616 ฉบับ

ขั้นที่ 2
2.2 ยืนยันรูปแบบการ
จัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน

วิเคราะหแบบสอบถาม
- Exploratory Factor Analysis : EFA
- Path Analysis with LISREL : PAL

รูปแบบ
การจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ตรวจสอบและยืนยัน
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
โดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิแบบ EFR

รูปแบบ
การจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยนี้เกิดประสิทธิผล ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย โดย
ประกอบด ว ยแผนแบบการวิ จั ย ประชากรเปา หมาย กลุ ม ตั ว อย า งผู ใหขอมู ล ตั ว แปรที่ศึ ก ษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และสถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
แผนแบบของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive research) มีแบบแผนการวิจัยเปน
แบบกลุมตัวอยางเดียวมีการวัดครั้งเดียวในลักษณะศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the-oneshort , non-experimental case study) เขียนเปนแผนภูมิ (diagram) ไดดังนี้

O
R

X

เมื่อ R หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุม

X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
ประชากร
ประชากรสําหรับการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิเคราะหและเก็บ
รวบรวมขอมูลของการวิจัย แบงตามขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ไดดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากสามกลุม คือผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวง ผูบริหารระดับสูงขององคกรธุรกิจ และผูบริหารสถานศึกษาดีเดนประชากรในการ
สัมภาษณ คือ ผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสวนใหญตามที่กําหนดเกณฑการเลือกไวจํานวน 16 คน
สวนขอมูลจากการสังเกต ประชากรในการสังเกต คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ คือ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งเปนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยู จํานวน 1 โรง เปนเวลา 1 ปการศึกษา
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ขั้นที่ 2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมขอมูลดวย
เครื่องมือประเภทแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพหาระดับ ประชากรในขั้นนี้ประกอบดวย
ประชากรสองกลุม คือ
2.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผาน
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเมินรอบสอง พ.ศ.2549-2550) ของ
สํา นัก งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ที่ไดม าตรฐาน
คุณภาพ สมศ. ระดับดีมาก ซึ่งเปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศทั้งในเขตตรวจราชการ
สวนกลาง และเขตตรวจราชการที่ 1-19 ทั่วประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 419 โรง
2.2 การตรวจสอบยืนยันรูปแบบ ดวยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิแบบชาติพันธุวรรณา
(Ethnographic Future Research : EFR) ดําเนินการสองครั้ง คือ
2.2.1 ตรวจยืนยันองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1 ประชากรในขั้นนี้ คือ ผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติสวนใหญตามที่กําหนดเกณฑการเลือกไว
จํานวนทั้งสิ้น 15 คน
2.2.2 ตรวจยืนยันรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
ประชากรในขั้นนี้ คือ ผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติสวนใหญตามที่กําหนดเกณฑการเลือกไวจํานวน
ทั้งสิ้น 15 คน
กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง
จากการพิจารณาขอมูลประชากรประกอบกับขอมูลคาใชจาย เวลา และการเตรียมการ
เพื่อไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดี ใชวิธีเลือกกลุมและสุมตัวอยาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)
จากสามกลุม ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 5 คน
ผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงองคกรธุรกิจจํานวน 6 คน และผูบริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน รวม16 คน สวนขอมูลจากการสังเกต ใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง โดยเจาะจง
เลือกโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยู จํานวน 1 โรง
ขั้นที่ 2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยาง
และผูใหขอมูล ดังนี้
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2.1 การสุมตัวอยางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยใชเทคนิคการเลือกตัวอยางตามโอกาส
ทางสถิติ (probability sampling) จากการสุมเขตตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 20
เขตตรวจราชการ โดยประมาณขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตาราง Krejcie and Morgan3 ได
ขนาดกลุมตัวอยางเขตตรวจราชการจํานวน 19 เขตตรวจราชการ หลังจากนั้นทําการสุมตัวอยาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสัดสวนของจํานวนจังหวัดในแตละเขตตรวจราชการ (proportional
stratified random sampling) ไดกลุมตัวอยางสถานศึกษาจํานวน 69 จังหวัด แลวสุมตามสัดสวน
ของจํานวนโรงเรียนในแตละจังหวัด ไดกลุมตัวอยางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนทั้งสิ้น 202 โรง
(รายละเอียดตามตารางที่ 4)
2.2 กําหนดผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 8 คน ประกอบดวย 1) ผูอํานวยการ 2) รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน 3) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสามัญ 4) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
วิชาชีพ 5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 6) ผูแทนผูปกครอง 7) ผูแทนองคกร/ชุมชนและ 8)
ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้นจํานวน 1,616 คน (รายละเอียดตามตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลจําแนกตามภาค เขตตรวจราชการและจังหวัด
ที่

ภาค

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภาคกลาง
ภาคเหนือ

เขตตรวจ
ราชการ
สวนกลาง
เขต 1

ภาคเหนือ

เขต 2

3

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
เชียงราย
เชียงใหม
นาน
พะเยา
แพร
ลําปาง
ลําพูน
ตาก
พิษณุโลก

ประชากร
(โรงเรียน)
36
16
8
2
2
4
7
1
2
4

กลุม
ตัวอยาง
17
8
4
1
1
2
3
1
1
2

ผูใหขอมูล
136
64
32
8
8
16
24
8
8
16

Robert V.Krejcie and Daryle W.Morgan, Determining Sampling Size for
Research Activities” Journal for Education and Psychological Measurement No 3,
November,1970 : 608.
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ที่

ภาค

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ภาคเหนือ

เขตตรวจ
ราชการ
เขต 2

ภาคเหนือ

เขต 3

ภาคกลาง

เขต 4

ภาคกลาง

เขต 5

ภาคตะวันตก

เขต 6

ภาคตะวันตก

เขต 7

ตะวันออก

เขต 8

ตะวันออก

เขต 9

จังหวัด
เพชรบูรณ
สุโขทัย
อุตรดิตถ
กําแพงเพชร
นครสวรรค
พิจิตร
อุทัยธานี
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อางทอง
ลพบุรี
สระบุรี
สิงหบุรี
กาญจนบุรี
นครปฐม
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ปราจิณบุรี
สมุทรปราการ
สระแกว
จันทบุรี
ชลบุรี
ตราด
ระยอง

ประชากร
4
2
3
2
2
3
2
4
5
11
5
3
2
1
8
10
2
4
2
1
2
7
4
5
14
3
5
9
4
2

กลุม
ตัวอยาง
2
1
1
1
1
1
1
2
2
5
2
1
1
1
4
5
1
2
1
1
1
3
1
2
7
1
2
4
2
1

ผูใหขอมูล
16
8
8
8
8
8
8
16
16
40
16
8
8
8
24
40
8
16
8
8
8
24
16
16
56
8
16
32
16
8
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ที่

ภาค

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เขตตรวจ
ราชการ
เขต 10

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เขต 11

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เขต 12

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เขต 13

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

เขต 14

ภาคใต

เขต 15

ภาคใต

เขต 16

ภาคใต

เขต 17

ภาคใต

เขต 19

จังหวัด
หนองคาย
หนองบัวลําภู
เลย
อุดรธานี
กาฬสินธุ
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย
สุรินทร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
ชุมพร
สุราษฎรธานี
ตรัง
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สงขลา
สตูล

รวมทั้งสิ้น = 69 จังหวัด

6
10
4
11
4
8
1
6
13
8
13
11
12
12
16
5
11
1
8
5
6
6
9
4
1
4
1
10
1

กลุม
ตัวอยาง
3
5
2
5
2
4
1
3
6
4
6
5
6
6
8
2
5
1
4
2
3
3
4
2
1
2
1
5
1

420

202

ประชากร

ผูใหขอมูล
24
40
16
40
16
32
8
24
48
32
48
40
48
48
64
16
40
8
32
16
24
24
32
16
8
16
8
40
8

1,616
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2.3 การตรวจสอบยืนยัน ผูวิจัยยืนยันองคประกอบและรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิแบบชาติพันธุวรรณา (Ethnographic Future
Research : EFR) จํานวน 15 คน โดยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling)
จากผูทรงคุณวุฒิสามกลุม ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 5 คน ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงองคกรธุรกิจจํานวน 5 คน และผูบริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน จํานวนทั้งสิ้น 15 คน ผูทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติสวนใหญตาม
เกณฑที่กําหนด คือ
1. มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ
2. มีประสบการณการบริหารองคกรไมนอยกวา 5 ป ในตําแหนงผูบริหารระดับ
นโยบาย/ผูบริหารระดับสูงขององคกร หรือ
3. เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ หรือ
4. เปนนักวิชาการที่มีผลงานเขียนหนังสือ ตํารา บทความวิชาการลงในวารสารวิชาการ
สาขาที่เชี่ยวชาญ/เปนวิทยากรบรรยายสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเสมอ ๆ หรือ
5. เปนอาจารย หรืออาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณดานการสอนไม
นอยกวา 5 ป หรือมีตําแนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เปนตัวแปรเดียว คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับองคประกอบการ
จัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดของตัวแปรดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน และประสบการณตําแหนง
หนาที่ปจจุบัน
2. ตัวแปรองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ซึง่ รวบรวมจาก
การวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) สรุปจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (unstructured
interview) สรุปตัวแปรจากการสังเกตแบบบันทึกรายการ (checklist observation) และวิเคราะห
แบบสอบถามสถิติวิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบ
ดวยสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis with LISREL : PAL) ไดขอคนพบจาก
การวิจยั จํานวน ทั้งสิน้ 9 องคประกอบ ผูวจิ ัยขอนิยามตัวแปร/องคประกอบ ดังนี้
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2.1 การวางแผนกลยุทธ (School Strategic Planning) หมายถึง ความสามารถในการ
ใชกระบวนการคิดหลากหลายรูปแบบอยางเปนระบบบนฐานขอมูลทีถ่ ูกตอง และเปนการตัดสินใจ
ไวลวงหนากอนวาจะทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทําไม (Why) ใครเปนผูทํา
(Who) และจะทําอยางไร (How) เปนกระบวนการตัดสินใจบนหลักการและขอมูลอยางเปนระบบ
ระเบียบ กําหนดวัตถุประสงค และแนวทาง/วิธีการกระทําไวลวงหนา เนนการคิดเชิงระบบ คิดแบบ
องครวม และคิดเพื่ออนาคตที่ดีกวา
2.2 การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment) หมายถึง การ
ออกแบบระบบปฏิบัติงานที่ทําใหสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนด
โครงสรางพันธกิจกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหมีความสอดคลองประสานและเชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบสงผลตอการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งในการที่จะ
จัดระบบงานที่ดีจะชวยสรางเสริมใหบุคลากรสามารถคนหานวัตกรรมหรือวิธีการทํางานใหม ๆ ให
องคกรหรือสถานศึกษาได และยังเปนตัวกํากับการใชทรัพยากรในสถานศึกษาใหสนองตอการ
ดําเนินการไปสูเปาหมายในที่สุด
2.3 การเนนการเรียนการสอน (Learning and Teaching Orientation) หมายถึง การ
มุงเนนปฏิบัติงานวิชาการซึ่งถือวาเปนงานหลักของสถานศึกษาที่สําคัญที่สุด โดยเปนการมุงความ
สนใจไปที่การเติมเต็มสมรรถนะหรือศักยภาพของนักเรียนใหเกิดผลสูงสุด และเนนกระบวนการ
เรียนการสอนโดยคาดหวังถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน ตลอดจนเอาใจใสดาน
การศึกษาเลาเรียน ใสใจดูแลในเรื่องการใชเวลาในกระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยไดรับการสงเสริมกระบวนการเรียนรูทุกวิถีทางจากผูบริหาร ครู ผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสวนเสียอยางมืออาชีพแทจริง
2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) หมายถึง
กระบวนการที่สถานศึกษาแปลงสภาพวัตถุดิบหรือตัวปอน (input) ใหเปลี่ยนเปนผลผลิต (output)
ที่มีประสิทธิภาพตามเปาหมาย โดยอาศัยพลังงานทางเครื่องจักรและพลังสมอง ประกอบดวย
สิ่งประดิษฐใหม เทคนิคใหม และตองมีความรูกวางขวาง ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
โดยตองฝกฝนบุคลากรใหมีฝมือ เจตคติและความรูเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ
2.5 การมีสวนรวม (Collaboration) หมายถึง การรวมมือกันของบุคคลและหรือองคกร
จากทุ ก ภาคส ว นทั้ ง ภายนอกและภายในที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงและหรื อ โดยอ อ มกั บ การบริ ห าร
การศึกษาของสถานศึกษา มีการทํางานรวมกันในลักษณะการประสานประโยชนซึ่งกันและกัน

150
โดยสถานศึกษาจําเปนตองจัดใหมียุทธศาสตรในการจัดการความสมดุลของความสัมพันธของ
บุคคลและหรือองคกรอยางเหมาะสมที่สุด เพื่อใหเกิดความสมานฉันทและความรวมมือกันทํางาน
อยางมืออาชีพสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาในที่สุด
2.6 การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) หมายถึง การประสาน
เชื่อมโยงความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของผูเกี่ยวของทุกภาคสวนซึ่งอาจเกี่ยวของกัน
ทั้งภายในหรือภายนอกสถานศึกษา สัมพันธกันทางตรงหรือทางออม โดยเนนการสรางวัฒนธรรม
การทํางานรวมกันในลักษณะการทํางานเปนทีม รูปแบบของการทํางานเปนทีมทําใหเกิดผลสําเร็จ
ของการปฏิบัติที่ดีกวาเดิม เร็วกวา มีคุณภาพกวา การสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมจะตอง
สงเสริมใหมีกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันเสมอจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติ
2.7 การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management) หมายถึง การบริหารจัดการ
กระบวนการปฏิบัติการของสถานศึกษาเพื่อควบคุม ปองกัน และหรือลดภาวะหรือสถานการณที่
อาจเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา หมายรวมถึงโอกาสที่อาจจะ
เกิดเหตุการณหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติหรือการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา เกิดความเสี่ยง ความผิดพลาด การรั่วไหล ความสูญเปลา และไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค ซึ่งรวมถึงการทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสถานศึกษาเบี่ยงเบนไป
2.8 การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency Management) หมายถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการบุคคลจากทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่ง
อาจจะเกี่ยวของโดยตรงและหรือโดยออมกับการบริหารกับการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
ใหมีสมรรถนะตามวิชาชีพแหงตน คือ การมีความรู ความสามารถ และทักษะอยางมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในองคกร เพื่อใหบุคคลที่มีความเปนมืออาชีพ
ใชค วามเปน มืออาชีพของตน ร ว มดว ยช ว ยกั น ปฏิบัติง านสถานศึก ษาใหเ กิดประสิท ธิผ ลและ
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน
2.9 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management) หมายถึง การใชระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินความสําเร็จของสถานศึกษา โดยใชกระบวนการบริหารจัดการ
เชิงระบบ นําดวยระบบการวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและผลลัพธของสถานศึกษา
และปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลใหทันสมัยอยูเสมอ โดยเนนผลผลิตคือผูเรียนเปนสําคัญ
และมีระบบการติดตามความก า วหนาของนัก เรีย น รวมทั้ง มีระบบการประเมิน ศักยภาพของ
สถานศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนา ตลอดจนมีการนําเสนอหรือรายงานผลการประเมินตนเองฉบับ
สมบูรณตอสาธรณชนอยูตลอดเวลา
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยใชเครื่องมือในการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องมือสําหรับรวบรวมขอมูลขั้นนี้ คือ
1.1 การวิเคราะหเอกสาร (document analysis) ใชแบบวิเคราะหเนื้อหา
1.2 การสัมภาษณ (interview) ใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง
1.3 การสังเกต (observation) ใชแบบสังเกตชนิดบันทึกรายการ
ขั้นที่ 2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือสําหรับ
รวบรวมขอมูลขั้นนี้ คือ
2.1 สอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชแบบสอบถาม
(questionnaire) ชนิดจัดลําดับคุณภาพหาระดับแบบของไลเคิรท (Likert’s rating scale)
2.2 ตรวจสอบยืนยันองคประกอบและรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใชแบบสอบถามความคิดเห็น
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัยในขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช
เครื่องมือสองประเภท คือ
1. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ดําเนินการ ดังนี้
1.1 วิเคราะหเอกสาร (content analysis) จากตํารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ที่เกี่ยวกับการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อใชเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณ
แบบไมมีโครงสราง (unstructured interview)
1.3 สรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview)
1.4 นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ที่จัดสรางขึ้น
เสนออาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธพิจารณา ตรวจสอบ และแกไขตามขอเสนอแนะ
1.5 นําแบบสัมภาษณ (unstructured interview) ไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
2. แบบสังเกตชนิดบันทึกรายการ (checklist observation) ดําเนินการ ดังนี้
2.1 สังเคราะหขอมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ แลวสรุปตัวแปรทั้งหมดของการ
จัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชเปนกรอบในการสรางแบบสังเกต
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2.2 สรางแบบสังเกตชนิดบันทึกรายการ (checklist observation)
2.3 นําแบบสังเกตชนิดบันทึกรายการ (checklist observation) ที่จัดสรางขึ้นเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธพิจารณา ตรวจสอบ และแกไขตามขอเสนอแนะ
2.4 นําแบบสังเกตชนิดบันทึกรายการ ไปสังเกตและเฝาดูการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษซึ่งเปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ผูวิจัยปฏิบัติงานเปนเวลา 1 ปการศึกษา
ขั้นที่ 2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชเครื่องมือการวิจัย
ในขั้นนี้สองประเภท คือ
1. แบบสอบถาม (questionnaire) ดําเนินการสราง ดังนี้
1.1 วิเคราะห สังเคราะหตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ไดประมวลจากเครื่องมือการวิจัยขั้นที่ 1 ทั้งหมดเพื่อนํามาเปนกรอบในสรางแบบสอบถาม
(questionnaire) ชนิดจัดลําดับคุณภาพหาระดับ (Likert’s rating scale) ภายใตการแนะนําและ
ใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ
1.2 ตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(content validity) ดวยเทคนิค IOC (Index of Objective Congruence) ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาจากคา IOC ที่มากกวา 0.5 ขึ้นไป ปรับปรุง แกไขสํานวนภาษาที่
ในแบบสอบถามใหถูกตอง
1.3 ทดลองใช (try out) เครื่องมือวิจัย ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองกับ
สถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางแตมีคุณลักษณะเหมือนกลุมตัวอยางทุกประการ จํานวน 5 โรง
ผูตอบแบบสอบถามสถานศึกษาละ 8 คน คิดเปนแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 40 ฉบับ
1.4 หาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยรวบรวมแบบสอบถามที่
ไดรับกลับคืนทั้งหมด นํามาหาความเชื่อมั่นโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - coefficient) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach) ปรากฏวาคาความเชื่อมั่นเทากับ .9893
1.5 ปรับปรุงเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ นําไปใชสอบถามกลุมตัวอยาง
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ดําเนินการสราง ดังนี้
2.1 สังเคราะหขอคนพบที่ไดจากขั้นที่ 2 กําหนดเปนกรอบในการสรางแบบแสดง
ความคิดเห็น
2.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็น
2.3 นําแบบสอบความคิดเห็นไปสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิตามที่กําหนดไว
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ และสถานศึกษาที่
เปนกลุมตัวอยางในทุกขั้นตอน
2. การเก็บขอมูลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในขั้นที่ 1 ดําเนินการดวยตนเอง
3. การเก็บขอมูลการสังเกตชนิดบันทึกรายการในขั้นที่ 1 ดําเนินการดวยตนเอง
4. การเก็บขอมูลแบบสอบถาม (questionnaire) ผูวิจัยจัดสงและรับคืนแบบสอบถามดวย
ตนเองสําหรับสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการได แตสําหรับสถานศึกษาที่ติดขัดดวยขอจํากัด
ดานความพรอมและเวลาของผูวิจัย ใชวิธีการสงและรับคืนทางไปรษณียโดยวิธีการลงทะเบียน
5. การเก็บขอมูลแบบแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการอางอิงผูทรงคุณวุฒิแบบชาติพันธุ
วรรณา (Ethnographic Future Research : EFR) ดําเนินการดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชคือ คาความถี่ (frequency)
2. การวิเคราะหขอมูลแบบสังเกต สถิติที่ใชคือ คาความถี่ (frequency)
3. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ
3.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ(percentage)
3.2 ระดับความสําคัญของตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.3 การวิเคราะหองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช
สถิติวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) สกัดดวยเทคนิคการ
วิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) หมุนแกนแบบออโธกอนอล
ดวยวิธีแวริแมกซ กําหนดเปนองคประกอบตามเกณฑคัดเลือกตัวแปรที่มีคาน้ําหนัก 0.55 ขึ้นไป
และจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบ 3 ตัวแปรขึ้นไป
3.4 การวิเคราะหรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชสถิติ
วิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ ซึ่งวิเคราะหขอมูลดวยโปรมแกรมลิสเรล (Path Analysis with
LISREL : PAL)
4. การวิเคราะหการตรวจยืนยันองคประกอบและรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใชคือ คาความถี่ (frequency)
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สรุป
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( A Supply
Chain Management Model in Basic Education Schools)” ออกแบบเปนการวิจัยโดยใช
ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (mixed methodology) โดยขั้นตอนแรกเปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ(quantitative research) และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative
research) วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) ทราบองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) นําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูวิจัยไดบูรณาการแนวคิดการบริหารทางธุรกิจ คือ แนวคิดและปรัชญาการจัดการซัพพลายเชน
ผนวกกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีบริหารการจัดการศึกษารูปแบบตาง ๆ ผนวกกับการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ และขอมูลจากการสังเกตเขาดวยกันเปนกรอบแนวคิดการวิจัย กําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบของการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ขั้นที่ 2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ สถานศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐานที่ ผ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก (รอบสอง
พ.ศ.2549-2550) ที่ไดมาตรฐาน สมศ. ระดับดีมาก จํานวนทั้งสิ้น 202 โรง และกําหนดผูใหขอมูล
แตละสถานศึกษาประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนา
กลุม สาระการเรี ย นรู วิ ช าสามั ญ หัว หน า กลุม สาระการเรี ย นรู วิชาชีพ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน/องคกร และผูแทนผูทรงคุณวุฒิ จํานวนทั้งสิ้น 1,616
คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง
แบบสังเกตชนิดบันทึกรายการ แบบสอบถามชนิดจัดลําดับ และแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อ
ยืนยัน วิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคขอ 1 ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC
(Statistical Package for the Social Science) สถิติวิเคราะห คือ คาความถี่ (frequency : f) คา
รอยละ (percentage : %) คาเฉลี่ย (mean : x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation
: S.D.) วิเคราะหตัวประกอบประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis : EFA) และวิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบและรูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษา ดวยสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis with LISREL : PAL)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดรวบรวมผลการวิจัย ประมวลขอมูล
การวิจัย และวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษทั้งหมด โดยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของ
ตาราง และแผนภู มิ ป ระกอบคํ า บรรยาย ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได แ บ ง การวิ เ คราะห ข อ มู ล เป น ไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยเปน 2 ตอน ดังนี้คือ
ตอนที่ 1 องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 การวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis)
1.2 การสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview)
1.3 การสังเคราะหการสังเกต (observation)
1.4 การวิเคราะหองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธองคประกอบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 การนําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 การตรวจยืนยันรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 การวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis)
1.1.1 วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และขอคนพบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดการซัพพลายเชนในองคการของทั้งนักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญ ดังนี้คือ (1) วิทยา สุหฤทดํารง
(2) คํานาย อภิปรัชญาสกุล (3) สาธิต พะเนียงทอง (4) โกศล ดีศิลธรรม (5) สุวิชัย ศุภรานนท (6)
ไชยยศ และ มยุขพันธ ไชยมั่นคง (7) ธนิต โสรัตน (8) ธนัญญา วสุศรี และดวงพรรณ กริชชาญชัย
(9) ฐาปนา บุญหลา (10) พอรตเทอร (Porter) (11) แลมเบิรท สตอค และเอ็ลแรม (Lambert,
Stock and Ellram) (12) ยูวา (Yuva) (13) ไวรฮอฟ และคณะ (Vrijhoef et al.) (14) สมาคมโซ
อุปทาน (Supply Chain Council : SCC) (15) ฮูโกส (Hugos) (16) คริสโตเฟอร (Christopher)
(17) แฮนดฟลดและนิโคล (Handfield and Nichols) ลี (Lee) และ ไลเคอร (Liker) (ดูรายละเอีด
ดังตารางที่ 5)
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1.1.2 วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และขอคนพบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยวิเคราะหในสองมิติ คือ มิติของกระบวนการหรือหนาที่การ
บริหาร (dimension of administrational functions/processes) ของนักวิชาการทางบริหาร คือ
(1) กูลิค และเออรวิค (Gulick and Urwick) (2) แคส และโรเซนไวท (Kast and Rosenzweig) (3)
คูนซ และไวหริช (Koonts and Weihrich) (4) ฮอดเก็ทส (Hodgetts) (5) ฮอลท (Holt) (6) รอบ
บินสและเมอรคี (Robbins and Mukerji) (7) ครีทเนอร (Kreitner) และ (8) ดับบริน (Dubrin)
ผสมผสานกั บ มิ ติ ข องภารกิ จ หรื อ งานบริ ห ารสถานศึ ก ษา (dimension
of
school
performance/mission) ตาม (9) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 วาดวยการกระจายอํานาจการบริหารภารกิจ
สถานศึกษา (10) การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 (11) รูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) (12) รูปแบบการบริหาร
แบบมุงผลสัมฤทธ (Results Based Management : RBM) (13) รูปแบบการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา (School Quality Assurance : SQA) (14) รูปแบบการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้ง
องคกร (Total Quality Management : TQM) (15) รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล (School
Effectiveness Management : SFM) และ (16) แนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหารจัดการองคกร
สมัยใหม (ดูรายละเอียดตารางที่ 6)
1.2 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ (interview)
ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวนทั้งสิ้น 16 คน ซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญ / ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงของทรวงศึกษาธิการจํานวน 5 คน
ผูเชี่ยวชาญ / ผูทรงคุณวุฒิ / นักวิชาการซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงขององคกรธุรกิจจํานวน 6 คน
และผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน สรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาจาก
การสัมภาษณ (ดูรายละเอียดตารางที่ 7)
1.3 การสังเกต (observation) การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูวิจัยไดดําเนินการสังเกตตัวแปรองคประกอบรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 1 โรงเรียน โดยใชเวลาในการสังเกตการปฏิบัติงานบริหาร
สถานศึกษา 1 ปการศึกษา (ตลอดปการศึกษา 2551) ไดสรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการ
สังเกตโรงเรียน (ดูรายละเอียดตารางที่ 8)
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2

1

ที่

ความหมาย และอรรถประโยชนการจัดการซัพพลายเชนขั้นพื้นฐาน
3
3
3 3
วิธีการบริหารจัดการการดําเนินงานเชิงบูรณาการกระบวนการเพื่อเคลื่อนยาย
ผลิตภัณฑหรือสินคาทั้งหมดในชองทางจากซัพพลายเออรจนถึงลูกคา
3 3
การจัดการเชิงกลยุทธที่เกี่ยวกับความเขาใจและการจัดการกิจกรรมตาง ๆ อยาง
เปนลําดับจากซัพพลายเออรจนถึงลูกคาคนสุดทาย โดยตองเพิ่มคุณคาการผลิต
ตลอดเสนทางโซอุปทาน
3 3
การจัดการความลงตัวในการบริหารจัดการองคกรภายในโครงสรางโซเดียวกัน 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
การรวมตัวอยางเปนเอกภาพของกระบวนการบริหารจัดการของทุกหนวยที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคการ เพื่อสรางพลังสูงสุดดวยการเชื่อมโยง
เทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการที่ดีที่สุดขององคกร
การบริหารเชิงกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ 3 3 3 3 3 3 3
ขององคกรเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา
และประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสําคัญที่นําไปใช

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) : หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และขอคนพบการจัดการซัพพลายเชนในองคการ
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Lee (2004)
Liker (2004)
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Hugo (2006)
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การบริหารจัดการความสัมพันธทุกกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณคาผลิตภัณฑ โดย
ประสานรวมสามแนวคิด คือ แนวคิดเชิงระบบ แนวคิดตนทุนรวม และแนวคิด
พิจารณาระหวางไดกับเสีย ผสานกับสามหลักการ คือ หลักการประสิทธิภาพ
หลักการดประโยชนรวมกัน และหลักความพึงพอใจ
องคประกอบ/ลักษณะขององคกรที่มีการจัดการซัพพลายเชน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีการวางแผนการบริหารจัดการทั้งระดับกลยุทธ ระดับยุทธวิธี และระดับ
ปฏิบัติการอยางเปนระบบ และเปนการวางแผนที่สัมพันธกันตลอด
ทุกองคกรที่เกี่ยวของสัมพันธกันรวมมือรวมใจกําหนดแนวทางการจัดการ
มีการจัดเก็บขอมูลที่จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธขององคกร
จัดทําแผนกลยุทธตามขั้นตอน
นําเสนอแผนกลยุทธใหผูเกี่ยวของทุกสวนทราบและพิจารณา เพื่อความเขาใจ
ที่ตรงกันทั้งเปาหมายและการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ
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ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสําคัญที่นําไปใช
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Christopher (1998)
Lambert and others (1998)
Vrijhoef (2002)
Handfield and Nichols (2002)
Lee (2004)
Liker (2004)
Yuva (2006)
Hugo (2006)
Supply Chain Council (2006
วิทยา สุหฤทดํารง
คํานาย อภิปรัชญาสกุล
สาธิต พะเนียงทอง
โกศล ดีศิลธรรม
สุวิชัย ศุภรานนท
ฐาปนา บุญหลา
ธนิต โสรัตน
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ปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธเปนระยะๆ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยกําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมใหสอดคลอง
กับแผนกลยุทธ
ปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กํากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
กําหนดกลยุทธการจัดการที่มุงตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ
ของลูกคาเปนสําคัญ
มีการวางแผนระบบปฏิบัติการทุกระบบเชิงรุก
ใชเทคนิคการวางแผนแบบมีสวนรวม
จัดใหมีระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
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ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสําคัญที่นําไปใช
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มีการจัดการการสื่อสารขอมูลอยางเปนระบบ
จัดใหผูดูแลระบบเครือขายสารสนเทศที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญ
มีการเชื่อมโยงระบบการสื่อสารเพื่อการจัดการขอมูลอยางเปนระบบทั่วองคกร
มีการแบงปนขอมูลสารสนเทศอยางทั่วถึงทุกชองทางการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร
การเขาถึงเครือขายขอมูลสารสนเทศสะดวกคลองตัว และรวดเร็ว
บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
นําระบบอิเลคทรอนิคสมาใชในการจัดการฐานขอมูลกลางขององคกร
ตรวจสอบระบบเครือขายสารสนเทศสม่ําเสมอ
มีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ (Software)
ใหทันสมัยอยูเสมอ
มีการกําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการบริหารจัดการ
มีโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายขอมูลสารสนเทศ เหมาะสมกับการทํางาน
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ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสําคัญที่นําไปใช
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ใชระบบเครือขายสารสนเทศทั้งในและนอก
เครื่องมืออิเลคทรอนิคสที่นํามาใชสามารถเปลี่ยนจากลักษณะหนึ่งไปทํางาน
ลักษณะอื่นไดอยางรวดเร็วและไมสิ้นเปลือง
ทุกสวนที่เกี่ยวของมีสวนรวมประเมินประสิทธิผลแลประสิทธิภาพขององคกร
ผูเกี่ยวของทุกสวนมีสวนรวมรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
มีการรวมมือกันทํางาน และรวมปฏิบัติภารกิจใหประสบผลสําเร็จ
ผูเกี่ยวของทุกสวนรวมคิดยกระดับการทํางานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในลักษณะการเปนพันธมิตรกัน
ทุกองคกรที่เกี่ยวของรวมภาคภูมิใจกับผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
มีการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ รวมกัน
ใหโอกาสพันธมิตรเขามีสวนรวมในกิจกรรม
พันธมิตรมีความสามัคคีกัน
เชื่อในปรัชญาในการใหความรวมมือกัน
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ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสําคัญที่นําไปใช
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สรางความไววางใจและความเชื่อถือในการทํางานรวมกัน
ยอมรับซึ่งกันและกัน
แบงปนผลประโยชนของกันและกันอยางชัดเจน
มีการกําหนดกลยุทธในการทํางานรวมกัน
มีการประชุมรวมกันเพื่อประเมินผลและทบทวนวิธีปฏิบัติหรือผลานที่เกิดขึ้น
มีการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมทุกระดับในการปฏิบัติภารกิจ
มีธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีที่ดีงามซึ่งสะทอนความเปนหนึ่งเดียวกัน
สงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธที่ดีระหวางผูจัดสง องคกร และลูกคา
นําหลักการกํากับดูแลกิจการ มาเปนวิถีหรือ แนวทางการทํางานรวมกัน
บุคลากรยิ้มแยมแจมใส ตอนรับลูกคาและปฏิบัติกับผูมาติดตอดวยความต็มใจ
องคกรมีปรัชญาหรือความเชื่อที่เปนรูปธรรม
มีบุคคลที่เปนตนแบบในการปฏิบัติดี
ใหความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งเคารพผูอาวุโสหรือผูมีตําแหนงสูงกวา
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ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสําคัญที่นําไปใช
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ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสําคัญที่นําไปใช

บุคลากรมีความมุงมั่นในการทํางาน
ใหความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งเคารพผูอาวุโสหรือผูมีตําแหนงสูงกวา
บุคลากรมีความมุงมั่นในการทํางาน
บุคลากรมีอิสระเต็มในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
เอาใจใสผูจัดสง องคกรที่เกี่ยวของ และลูกคาดวยความเปนมิตรและจริงใจ
มีการกระจายกําลังพล อํานาจ ความรับผิดชอบบทบาท หนาที่อยางเหมาะสม
กอนเริ่มปฏิบัติภารกิจบุคลากรรับรูขอตกลงรับทราบดัชนีการปฏิบัติงาน
ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกระดับ เสมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน
จัดการทุกระบบปฏิบัติการในลักษณะปองกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาหรืออุปสรรค
สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความสามารถแกปญหา
มีการกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ และดําเนินงานดูแลรักษาความปลอดภัย
มีระบบปฏิบัติการดูแลชวยเหลือบุคลากร
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบดาน
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ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสําคัญที่นําไปใช

มีการจัดงบประมาณเพื่อซอมบํารุง และดูแลรักษาสินทรัพยขององคกร
มีการเฝาระวังความเสี่ยงดานตาง ๆ
มีการจัดการความเสี่ยงดานการเงินขององคกร
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาแตละกลุม
มีการกระจายความเสี่ยง
มีการปรับเปลี่ยนองคกรอยางมีแผน
มีการจัดการสภาพแวดลอมขององคกรใหปลอดภัย เหมาะสมกับการทํางาน
ลดความซ้ําซอนและกําจัดงานที่ไมกอใหเกินคุณคาหรือเกิดประโยชนออกไป
ผูบริหารมีภาวะผูนํา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงมุงมั่นทําสิ่งตางๆ ใหดีกวาเดิม
ผูบริหารเปนผูนํา เปนแบบอยางในการสรางวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
สงเสริมผูปฏิบัติทุกระดับใหมีทั้งความรู ความสามารถ ความชํานาญ
มีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฎิบัติงานใหแกผูปฏิบัติ
พันธมิตรองคกรมีความผูกพัน รูสึกเปนเจาของ มีสวนรวมในการจัดการองคกร
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ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสําคัญที่นําไปใช

บุคลากรทุกคน ทุกฝาย ทุกระดับมีความใสใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงานสูง
บุคลากร และผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามุงความสําเร็จ
มีการพัฒนาผูจัดสงอยางหลากหลายรูปแบบ
มุงสรางความมีคุณคาในตัวบุคลากรอยางทั่วถึง
สรางผูนําใหมีทักษะการจัดการอยางมืออาชีพ
สนับสนุนบุคลากรทุกระดับ นําเทคนิคและวิธีการใหม ๆ นวัตกรรมมาใช
สงเสริมความคิดสรางสรรคทุกรูปแบบ
สรางจิตสํานึกใหบุคลากรรวมคิด รวมทําและรวมรับผิดชอบการกระทํา
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการใหขวัญและกําลังใจบุคลากรอยางสม่ําเสมอ
ปลูกฝงความรูสึกเปนเจาขององคกร
มุงสรางความมีคุณคาในตัวบุคลากรอยางทั่วถึง
มีการพยากรณ คาดการณเพื่อวางแผนการทํางานอยางเมืออาชีพ

ที่

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98

ตารางที่ 5 (ตอ)

3

3
3
3 3 3 3
3
3
3
3 3 3 3 3 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3 3 3
3
3
3
3
3
3 3
3 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 3
3
3
3
3
3
3

3 3

Porter(1985)
Christopher (1998)
Lambert and others (1998)
Vrijhoef (2002)
Handfield and Nichols (2002)
Lee (2004)
Liker (2004)
Yuva (2006)
Hugo (2006)
Supply Chain Council (2006
วิทยา สุหฤทดํารง
คํานาย อภิปรัชญาสกุล
สาธิต พะเนียงทอง
โกศล ดีศิลธรรม
สุวิชัย ศุภรานนท
ฐาปนา บุญหลา
ธนิต โสรัตน
ไชยยศ และ มยุขพันธ ไชยมั่นคง

3
3
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3

3
3
3

3
3
3
3
3

ธนัญญา วสุศรี และ
ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3

2

1

ที่

Kast and Rosenzweig (1988)

Gulick and Urwick (1973)

ความหมาย ความสําคัญการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
กระบวนการการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาประกอบดวยผูบริหาร ครู
อาจารย องคคณะบุคคลฝายตางๆ ผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อรวมกัน
วางแผนการจัดการศึกษาภายในอยางเปนระบบมาตรฐานและมีคุณภาพใหแก
เยาวชนเกิดการพัฒนาดานปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม เพื่อใหเยาวชน
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
3
การดําเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา โดยกลุมบุคคลหลายฝาย เพื่อพัฒนา
นักเรียนดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญา ตลอดจน
เปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป
การบริหารจัดการศึกษาที่มุงใหสังคมทุกสวนมีสวนรวม และรับผิดชอบการจัด 3
การศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต โดยมีเครือขายและแหลงการเรียนรู โดยการ
กระจายอํานาจใหสถานศึกษามีความคลองตัวและตัดสินใจดําเนินงานใน
ขอบเขตที่รับผิดชอบโดยใหประชาชนและองคกรตาง ๆ มีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

Hodgetts (1990)

3

3

Tenner (1992)

3

Robbins and Mukerji (1994)

3

3

William (1998)

3

3

พรัราชบัญญัติการศึกษา

3

3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3 3

การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

3 3

3

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ

Dubrin (2000)

Kreitner (1998)

Holt (1990)

Koonts and Weihrich (1990)

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) : หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และขอคนพบการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา

3

3
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6

5

4

ที่

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

พรัราชบัญญัติการศึกษา

Dubrin (2000)

William (1998)

Kreitner (1998)

Robbins and Mukerji (1994)

Tenner (1992)

Holt (1990)

Hodgetts (1990)

Koonts and Weihrich (1990)

Kast and Rosenzweig (1988)

Gulick and Urwick (1973)

3
3
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
กระบวนการกําหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานอยางมีระบบ 3
ถาระบบการบริหารงานไมดีจะกระทบตอสวนอื่น ๆ ของหนวยงาน นักบริหาร
ตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหงาน
บรรลุจุดมุงหมายที่วางไว การบริหารงานตองใชทั้งศาสตรและศิลปทุกประการ
3 3
3
3
3
3 3 3 3 3 3 3 3
การจัดหาวิธีการที่จะทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยเขามามีสวนรวมในกิจกรรมและการดําเนินงานของสถานศึกษา
ทําใหเกิดความรวมมือและความรับผิดชอบตอหนาที่ โดยมีตัวชี้วัดที่บงบอกถึง
ความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
3
3 3
3
3
3
3
3 3
การประยุกตศาสตรการบริหารเพื่อจัดการกับองคประกอบตางๆ ใหทํางาน
รวมกันจนสําเร็จ
องคประกอบ / ลักษณะการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
มิติของกระบวนการบริหาร

ตารางที่ 6 (ตอ)

3

3

3
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สถานศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันของสถานศึกษาไดอยางถูกตองและรูวา
จะตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาอะไรบาง
สถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบาย มาตรการ กลยุทธการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
สถานศึกษาวางแผนดานทรัพยากร (บุคคล งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ) ให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานในสถานศึกษาเปนไปอยางเหมาะสม
การกําหนดบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบตองานมีความชัดเจน
การจัดทําแผนปฏิบัติงานมีความเหมาะสมทําใหการปฏิบัติงานมีระบบ
ขั้นตอนชัดเจน ไมซ้ําซอน
การบังคับบัญชามีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด
มีการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม และมีสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน

7

13
14

10
11
12

9

8

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

ที่

ตารางที่ 6 (ตอ)
Kast and Rosenzweig (1988)

Gulick and Urwick (1973)

3

3

Holt (1990)

3 3

3
3
3

3

3

3

3

Hodgetts (1990)

3

3

Tenner (1992)

3

3

Robbins and Mukerji (1994)

3 3

Koonts and Weihrich (1990)

3
3
3 3

3

3 3

Kreitner (1998)

3

3

William (1998)

3

3

3

3

3

พรัราชบัญญัติการศึกษา

การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

3 3

3

3 3

3

3

3

3
3

3
3

3

3 3

3

3 3 3
3 3 3
3 3
3 3 3
3 3

Dubrin (2000)

3
3
3

3

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ

3
3 3 3
3
3
3
3 3 3 3
3

3 3

3 3

3
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สถานศึกษาสามารถจูงใจใหบุคลากรเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
การตัดสินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสมเนนใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมตัดสินใจ
และการตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษามากที่สุด
การสื่อสารภายในสถานศึกษามีหลายชองทางทําใหบุคลากรมีความเขาใจซึ่ง
กันและกันทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินการที่ชัดเจน
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น สถานศึกษาสามารถแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และ
ทําอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
สถานศึกษามีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนดไว อาทิเชน
เกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพ เกณฑรางวัลพระราชทาน เกณฑสถานศึกษา
ดีเดน เปนตน
สถานศึกษานําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง เปลี่ยแปลง และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

15
16

21

20

18
19

17

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

ที่

Kast and Rosenzweig (1988)
Koonts and Weihrich (1990)

3

3 3

3

3
3
3

3
3

3

3

Gulick and Urwick (1973)

3
3

Hodgetts (1990)

3

Holt (1990)

3

3

Tenner (1992)

3

Robbins and Mukerji (1994)

3

3

3

3

Kreitner (1998)

3

3

William (1998)

3

3

3

3

Dubrin (2000)

3

พรัราชบัญญัติการศึกษา

การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

3

3

3

3

3 3

3 3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3
3

3
3 3
3
3 3
3 3

3 3 3
3
3
3 3
3 3
3

3

3
3

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ

ตารางที่ 6 (ตอ)
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27

26

25

23
24

22

ที่

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

William (1998)

Kreitner (1998)

Robbins and Mukerji (1994)

Tenner (1992)

Holt (1990)

Hodgetts (1990)

Koonts and Weihrich (1990)

Kast and Rosenzweig (1988)

Gulick and Urwick (1973)

3
3
สถานศึกษาเลือกรูปแบบการบริหารจัดการหลากหลาย เชน รูปแบบการบริหาร
แบบมุงผลสัมฤทธิ์ รูปแบบการบริหารคุณภาพ รูปแบบการบริหารมีสวนรวม
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธผล โดยประยุกตใหสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา
3
3
3
บริหารงานโปรงใส ตรวจสอบได บรรยากาศเปนไปแบบไววางใจซึ่งกันและกัน
3
3
คณะกรรมการสถานศึกษาชวยบริหารจัดการสถานศึกษาตามระเบียบไดอยาง 3
ครบถวนและเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในการบริหารจัดการศึกษาอยางแทจริง
3
3
3
คณะกรรมการสถานศึกษามีวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมแบบมืออาชีพ
มิติของงานบริหารการศึกษา
3 3
3 3 3
3
สถานศึกษาสามารถจัดทําและบริหารจัดการหลักสูตรระดับสถานศึกษาโดย
บุคคลากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 6 (ตอ)
พรัราชบัญญัติการศึกษา

3

3

3 3

3

3

3
3

3
3 3

3

3

3

3

3 3 3 3 3 3 3 3

การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

3
3

3

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ

3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3

3
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33
34

32

31

29
30

28

ที่

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

พรัราชบัญญัติการศึกษา

Dubrin (2000)

William (1998)

Kreitner (1998)

Robbins and Mukerji (1994)

Tenner (1992)

Holt (1990)

Hodgetts (1990)

Koonts and Weihrich (1990)

Kast and Rosenzweig (1988)

Gulick and Urwick (1973)

3
3
3
3
3
3
3
3
สถานศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมี
วิธีการจัดการเรียนรูหรือสงมอบความรูอยางหลากหลาย
3
3 3
3
3 3
สถานศึกษาสามารถดําเนินการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนได 3
3
3
3
3
3
3 3
สถานศึกษาสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพภายในอยางเกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ
3
3
3
3
3
3
3
สถานศึกษาสามารถพัฒนาและใชสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ
3
3
3
3
3
3
3 3
สถานศึกษาสามารถสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกา และมี
การแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกอยางเปนระบบ สอดคลองและเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอน
3
3
3
3
3
3
3
สถานศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
3 3
3
3
3
3
3
3
สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนใหเขมแข็งทางวิชาการ มีการใช
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรู

ตารางที่ 6 (ตอ)

3
3

3

3

3
3

3

ดิเรก วรรณเศียร
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40

39

38

37

36

35

ที่

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

Gulick and Urwick (1973)

สถานศึกษาสามารถจัดตั้งงบประมาณได โดยจัดทําแผนกลยุทธและ
งบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) ผานความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหกับหนวยงานภายใน
ไดอยางเหมาะสม
3
การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณภายในเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป และตรงกับประเภทและรายการที่ไดรับจัดสรร
สถานศึกษาสามารถโอนงบประมาณประเภทตางๆ (เชนเปลี่ยนจากคาครุภัณฑ
เปนคาสาธรณูปโภค) โดยผูบริหารเปนผูอนุมัติ
3
สถานศึกษาสามารถรายงานผลการดําเนินงานผลการใชจายงบประมาณ
ประจําป โดยแสดงผลผลิตและผลลัพธไปยังหนวยเหนือได
สถานศึกษาสามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณภายในสถานศึกษาได

ตารางที่ 6 (ตอ)
Koonts and Weihrich (1990)

3

3

Hodgetts (1990)

3

3

Holt (1990)

3

3

Tenner (1992)

3

Robbins and Mukerji (1994)

3

3

Kreitner (1998)

3

3

William (1998)

3

3

3

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

พรัราชบัญญัติการศึกษา

3 3

3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

ดิเรก วรรณเศียร

Dubrin (2000)

Kast and Rosenzweig (1988)

172

สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาไดทั้งการ
ระดมทุนศึกษาการบริหารกองทุนกูยืมเรียน การจัดสวัสดิการ
และการจัดการทรัพยากรที่หามาได
สถานศึกษาสามารถหารายไดและผลประโยชน
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเงินไดอยางเรียบรอยทั้งกระบวนการ
สถานศึกษาสามารถบริหารการบัญชีไดถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการพัสดุไดอยางเปนระบบและมีความเรียบรอย
สถานศึกษาสามารถจัดหาผลประโยชนจากสินทรัพยที่อยูในความรับผิดชอบ
สามารถประเมินความตองการอัตรกําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเอง
สถานศึกษาสามารถกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในได
สถานศึกษาสามารถเกลี่ยอัตรากําลังครูและบุคลากร โดยความเห็นชอบของ
หนวยงานตนสังกัด

41

49

42
43
44
45
46
47
48

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

ที่

ตารางที่ 6 (ตอ)
Gulick and Urwick (1973)

3

3

Kast and Rosenzweig (1988)

3

3

Koonts and Weihrich (1990)

3

3

3

Hodgetts (1990)

3

3

3

Holt (1990)

3

3

3

Tenner (1992)

3

Robbins and Mukerji (1994)

3

3

3

3

Kreitner (1998)

3

3

3

William (1998)

3

3

การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

พรัราชบัญญัติการศึกษา

Dubrin (2000)

3

3
3

3
3
3
3

3

3
3
3
3

3

3

3 3

3
3 3
3
3
3
3 3
3

3 3 3

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ

3
3
3
3 3 3 3 3 3
3
3
3

3
3

3 3 3

3

3
3
3
3
3
3
3

3

ดิเรก วรรณเศียร
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สถานศึกษาสามารถเสนอความเห็นและขอมูลตอหนวยเหนือ เกี่ยวกับการยาย
ครูและบุคลากร
สถานศึกษาสามารถดําเนินการเปลี่ยแปลงตําแหนง หนาที่ของครูและบุคลากร
เสนอตอ หนวยงานบังคับบัญชาเหนือสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถรวบรวมขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอเรื่อง
เลื่อนเงินเดือน และเพิ่มคาจางแกครุและลูกจางในสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาครุและบุคลากรได
สถานศึกษาสามารถอนุญาตใหครู ลาศึกษาตอ
สถานศึกษาสามารถดําเนินการยกยองเชิดชูผูมีผลงานดีดน และคุณงามความดี
สถานศึกษาสามารถดําเนินการเรื่องวินัย และการลงโทษครูและบุคลากร
สถานศึกษาสามารถดําเนินการเรื่องการอุทธรณ และการรองทุกขของบุคลากร
สถานศึกษาสามารถดําเนินการเรื่องการออกจากราชการของครูและบุคลากร
สามารถประเมินครูเพื่อรับและขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได

50

53
54
55
56
57
58
59

52

51

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

ที่

ตารางที่ 6 (ตอ)
Gulick and Urwick (1973)

3

3

3

3

Koonts and Weihrich (1990)

3

3

3

3

Hodgetts (1990)

3

3

3

Holt (1990)

3

3

3

Tenner (1992)

3

3

Robbins and Mukerji (1994)

3

3

3

Kreitner (1998)
William (1998)

3

3

การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

พรัราชบัญญัติการศึกษา

3
3

3
3
3

3 3 3

3 3

3 3

3

3

3

3
3

3
3

3

3

3 3
3

3

3
3

3

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ

Dubrin (2000)

3
3
3
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
3
3 3 3
3 3
3
3
3 3

3

3

3

3
3
3
3
3
3
3

3

3

3

ดิเรก วรรณเศียร

Kast and Rosenzweig (1988)
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65
66

64

63

62

60
61

ที่

Kast and Rosenzweig (1988)

Gulick and Urwick (1973)

3
สถานศึกษาสามารถจัดทําและแกไขทะเบียนประวัติครูและบุคลากร
สถานศึกษาสามารถดําเนินการขอและจัดทําทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกครูและบุคลากร
3
สถานศึกษาสามารถจัดระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารและการเรียน
การสอนไดเหมาะสมมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการรวมมือกับเครือขายการศึกษาในการแสวงหาความรวมมือใน
การสนับสนุนงานการบริหารการศึกษา
3
สถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา มีทิศทาง
ชัดเจน และมีแผนปฏิบัติการประจําปเปนกรอบการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการทําวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย และแผนการบริหารการศึกษา
3
สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองคกรรใหมีความทันสมัย
มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

Hodgetts (1990)

3

3

3

Holt (1990)

3

Tenner (1992)

3

3

3

Robbins and Mukerji (1994)

3

Kreitner (1998)

3

3

3

William (1998)

3

3

3

3 3

3

3

3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3

3
3

3

3

3

3
3

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3 3

พรัราชบัญญัติการศึกษา

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ

ตารางที่ 6 (ตอ)
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

ดิเรก วรรณเศียร

Dubrin (2000)

Koonts and Weihrich (1990)

175

สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานแตละดาน
และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด
สถานศึกษามีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสําหรับ
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
สถานศึกษามีการบํารุง ดูแลและพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดลอมให
อยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมและพรอมใชประโยชนเสมอ
สถานศึกษามีการสํารวจสํามะโนผูเรียนและวางแผนเกี่ยวกับแผนที่การศึกษา
สถานศึกษามีแผนการรับนักเรียนของตนเอง และสามารถดําเนินการรับ
นักเรียนใหสอดรับกับสถานศึกษาในพื้นที่เดียวกัน
สถานศึกษาสามารเสนอขอมูลสถานศึกษาเพื่อตองการเปลี่ยนสภาพหรือยุบ
รวมไปยังหนวยงานตนสังกัดเพื่อตัดสินใจสุดทาย
สถานศึกษาสามรถศึกษาความตองการจําเปนของผูเรียนและทองถิ่นในการจัด
การศึกษาทั้งสามระบบได

67

73

72

70
71

69

68

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

ที่

Gulick and Urwick (1973)

3

3

Kast and Rosenzweig (1988)

3

Koonts and Weihrich (1990)

3

3

Hodgetts (1990)

3

3

3

Tenner (1992)

3

3

3

Kreitner (1998)

3

3

William (1998)

3

3

3

พรัราชบัญญัติการศึกษา

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3

3

3
3

3

3 3
3
3 3
3 3 3 3 3 3 3 3

3 3

3

3

3 3

3

3

3

3 3
3

3 3

การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

3

3

3

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ

ตารางที่ 6 (ตอ)

ดิเรก วรรณเศียร

Dubrin (2000)

Robbins and Mukerji (1994)

Holt (1990)
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82
83

78
79
80
81

77

74
75
76

ที่

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

Hodgetts (1990)

Koonts and Weihrich (1990)

Kast and Rosenzweig (1988)

Gulick and Urwick (1973)

3
สถานศึกษาสามารถวางแผนและอนุมัติเรื่องพานักเรียนไปนอกสถานที่ได
3
สถานศึกษาสามารถวางแผน ดําเนินงานและปรับปรุงประชาสัมพันธดวยตนเอง
3
สถานศึกษาสามารถใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา สงเสริม สนับสนุน รวมมือใน
การจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่น
สถานศึกษาสามารถประสานความรวมมือ กับหนวยราชการสวนภูมิภาคในการ
จัดและพัฒนาการศึกษา รวมมือกับองคกรสวนทองถิ่นในการจัดการศึกษา
3
รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสาธรณชนรับทราบ
จัดระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
3
สามารถดําเนิงานกิจการนักเรียนอยางเกิดประสิทธผลและมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดทําแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียนตามระเบียบ
3
3
สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารการศึกษาได
3
สามารถกระจายอํานาจการบริหารจัดการงานบริหารการศึกษาอยางอิสระขึ้น

ตารางที่ 6 (ตอ)

Tenner (1992)

3

3

3

3

Robbins and Mukerji (1994)

3

Kreitner (1998)

3

William (1998)

3

3

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกา
การบริหารแบบมุงคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สุมนา พุมประพาฬ
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล

พรัราชบัญญัติการศึกษา

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3

3
3
3
3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3

3
3

3
3
3
3

3

3
3
3

ดิเรก วรรณเศียร

Dubrin (2000)

Holt (1990)
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5
6
7

2
3
4

1

ที่

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

วางแผนการบริหารทั้งระบบ เปนแผนระยะยาว แผนระยะปานกลาง 3
และแผนระยะสั้น
3
ใชเทคนิคการวางแผนกลยุทธแบบมีสวนรวม
จัดทําแผนกลยุทธตามขั้นตอน
3
มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายภายนอกและภายในอยางรอบ
ดานเพื่อจัดทําขอมูลสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจในการบริหารร
3
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
กําหนดกลยุทธ/วิธีการปฏิบัติในแตละพันธกิจ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยจัดทําเปนแผนงานหลักอยางนอย
7 แผนงาน คือ แผนงานการจัดการเรียนการสอน แผนงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู แผนงานสงเสริมความเข็งแข็งชุมชน แผนงาน
การเงินและงบประมาณ แผนงานบริหารบุคคล แผนงานบริหาร
ทั่วไป และแผนประเมินผลการดําเนินงาน

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช
รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3

3

3

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

3

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

3
3
3

3
3
3

3

3
3
3

3
3
3

3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3
3
3

3
3
3

3

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

3
3
3

3
3
3

3

ผอ.นคร ตังคะพิภพ

3
3
3

3
3
3

3

3

3

3

ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา

3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

ตารางที่ 7 ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) : การประยุกตแนวคิด/หลักการการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3

3

3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

178

13
14
15
16

12

11

9
10

8

ที่

นําเสนอแผนกลยุทธใหผูเกี่ยวของทุกสวนทราบ และพิจารณา เพื่อ
ความเขาใจที่ตรงกันในเปาหมายและการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
มีการกํากับ ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติและ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
มีการออกแบบโครงสรางภารกิจการบริหาร ที่มุงทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ การเงิน-พัสดุ บุคลากร และ
ตรวจสอบภายในที่ถูกตอง คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได
ออกแบบและสรางระบบปฏิบัติงานวิชาการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์สูง
สรางระบบปฏิบัติงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
มีระบบงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ
มีหนวยติดตามและประเมินแผนงานและโครงการตามแผนกลยุทธ

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช
ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

3

3

3

3

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

3

3

รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3

3

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3

3

3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3

3

3

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

3
3
3
3

3

3

3
3

3

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

3
3
3
3

3

3

3
3

3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3
3
3
3

3

3

3
3

3

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

3
3
3
3

3

3

3
3

3

ผอ.นคร ตังคะพิภพ

3
3
3
3 3

3

3

3
3

3 3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา

3

3

3

ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3

3

3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3

3

3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง
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24

22
23

20
21

19

18

17

ที่

สรางระบบปฏิบัติงานประกันคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานปนไปตามระเบียบ ขอกําหนดหรือขอตกลง
(commitment) รวมกัน
ออกแบบและสรางระบบการจัดการเทคโนโลยี และสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติภารกิจการบริหาร
มีการบังคับบัญชา แนะนํา สอนงานใหเขาใจกฎ กติกา ระเบียบ
ขอตกลง ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
มีการควบคุมประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ
สถานศึกษามีระบบจูงใจบุคคลใหเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพแหงตน
จัดวางบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเหมาะสม

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

3

3

3

3 3

3

รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3

3

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3

3

3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3

3

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

3

3
3

3
3

3

3

3

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

3

3
3

3
3

3

3

3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3

3
3

3
3

3

3

3

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

3

3
3

3
3

3

3

3

ผอ.นคร ตังคะพิภพ

3

3 3
3

3
3

3 3

3

3 3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา

3

3

3

ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3

3

3

3

3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3

3

3 3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง
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30
31
32
33

28
29

27

25
26

ที่

มีการควบคุมภายใน ตรวจสอบและถวงดุล
ออกแบบโครงสรางสถานศึกษาใหมีลักษณะยืดหยุน ปรับเปลี่ยนได
สอดคลองกับภารกิจ
สนับสนุนผูปฏิบัติทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น
รวดเร็วและถูกตอง
มีโครงขายการบริหารจัดการทุกระบบ
จัดโครงสรางการบริหารสถานศึกษาครอบคลุมพันธกิจหลักทั้ง 4
ตาม พรบ. กศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ยึดหลักการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มีการกําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการบริหาร
มีการใชระบบเครือขายสารสนเทศทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
การทํางานในสถานศึกษา

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช
ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

3

3

3
3

3

3

3

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

3 3

รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3

3

3

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

3

3

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

3

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

3
3
3
3

3
3

3

3
3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3
3
3
3

3
3

3

3
3

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

3
3
3
3

3
3

3

3
3

ผอ.นคร ตังคะพิภพ

3
3
3
3

3
3

3

3
3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา

3

3

3

ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3

3

3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3
3

3

3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

181

42

39
40
41

36
37
38

35

34

ที่

มีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ
(Software) ใหทันสมัยอยูเสมอ
นําระบบอิเลคทรอนิคสมาใชในการจัดการฐานขอมูลกลางของ
สถานศึกษา
มีการเชื่อมโยงระบบการสื่อสาร การจัดขอมูลทั่วทั้งสถานศึกษา
มีการแบงปนขอมูลสนเทศทุกชองทางการสื่อสาร
การเขาถึงเครือขายสารสนเทศของสถานศึกษาสะดวก คลองตัว
และรวดเร็ว
บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
มีผูดูแลระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศที่มีความรู ความชํานาญ
มีการตรวจสอบระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยและ
ใชการไดดีอยางสม่ําเสมอ
มีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศเพื่อใชวางแผน และการตัดสินใจ

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช
ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

3

3

3

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

3

รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3

3

3

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3

3

3

3

3

3

3
3
3

3
3
3

3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

3

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

3

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

3

3
3
3

3
3
3

3

3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3

3
3
3

3
3
3

3

3

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

3

3
3
3

3
3
3

3

3

ผอ.นคร ตังคะพิภพ

3

3
3
3

3
3
3

3 3

3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา

3

3

3

ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3

3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3

3

3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

182

52

48
49
50
51

43
44
45
46
47

ที่

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

ปรับปรุงเทคโนโลยีใหมๆ และสารสนเทศที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน 3
3
ใหบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศของสถานศึกษาทุกรูปแบบ
มีการนําขอมูลสารสนเทศปใชในการจัดทําแผนหรือนโยบาย
3 3
พัฒนาทักษะบุคลากรดานเทคโนโลยีใหมๆ เสมอ
สถานศึกษามีระบบเครือขายสารสนเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ
หนวยงานภายนอก
มุงความสําเร็จทางวิชาการตามศักยภาพของนักเรียนเปนรายบุคคล
สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนทุกวิถีทาง
วิเคราะหและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคม
3
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายครอบคลุมใหนักเรียนได
เลือกศึกษาตามความตองการความสามารถ
แผนการจัดการเรียนรูของครูมีโครงสรางใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ 3
ครบทั้งพุทธิวิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย อยางสมดุล

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช
รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3

3

3

3

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3

3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3

3

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

3

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

3
3
3
3
3

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

3

3
3
3
3
3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3

3
3
3
3
3

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

3

3
3
3
3
3

ผอ.นคร ตังคะพิภพ

3

3
3
3
3

3
3 3
3
3
3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา

3

3
3
3
3

3

3

ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3

3
3
3
3

3

3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3

3
3
3
3

3

3

3
3
3
3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

183

58
59

57

56

55

54

53

ที่

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย สอดคลองกับความสนสนใจและวัยของผูเรียน
จัดกิจกรรมสอนซอมสําหรับนักเรียนที่เรียนออน และสอนเสริม
สําหรับนักเรียนที่เรียนดีอยางเหมาะสมและทั่วถึง
ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอน และมีวิธีสอนที่เหมาะสมโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ครูมีความสามาถในการใชสื่อ นวัตกรรม เพื่อกระตุนใหนักเรียน
สนใจและเอาใจใสตอการเรียนรู
สงเสริมใหครูผูสอนทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนกระบวนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ
ดูแลการใชเวลาในการเรียนรูของนักเรียนอยางเหมาะสม
มีวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมทุกระดับในการปฏิบัติภารกิจ
สถานศึกษา

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช
ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

3

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

3

รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

3

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

3

3

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

3

3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3

3

3
3

3
3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ
ผอ.นคร ตังคะพิภพ

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา
ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3
3

3

3

3

3

3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3
3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

184

67

65
66

63
64

62

61

60

ที่

มีธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับกิจกรรมและประเพณีที่ดีงามซึ่งสะทอน
ความเปนเอกลักษณสถานศึกษา
สงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ครู
ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย
นําหลักการการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) มา
เปนแนวทางการทํางานรวมกัน
บุคลากรสถานศึกษาไดรับความศรัทธาและเชื่อถือ
การปฏิบัติงานเปนไปตามขอกําหนดหรือขอตกลงที่เปนการยอมรับ
ของทุกฝาย
บุคลากรมีความจงรักภักดีตอสถานศึกษา
วิธีการทํางานของบุคลากรมุงสูเปาหมายหลักและคานิยมของ
สถานศึกษา
มีความยืดหยุนในวิธีการปฏิบัติงาน

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช
ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

3

รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3

3

3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3

3

3

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

3

3

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

3

3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3

3

3

3
3

3
3

3

3

3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ
ผอ.นคร ตังคะพิภพ

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา

3

3
3

3
3

3

3

3

ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3

3
3

3
3

3

3

3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3

3
3

3
3

3

3

3

3

3
3

3
3

3

3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

185

76
77

75

70
71
72
73
74

68
69

ที่

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

3
บุคลากรเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกัน
3
บุคลากรสวนใหญกลาแสดงความคิดเห็นและหรือแสดงความ
ขัดแยงในการปฏิบัติงานกับผูบริหารหรือหัวหนางาน
3
ยึดหมั่นในความเปนหนึ่งเดียวกัน
บุคลากรสถานศึกษามีความเปนมืออาชีพสูง
บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอตกลงรวมกัน
สถานศึกษาเชื่อมั่นและไววางใจบุคลากรสูง
ผูบริหารมีภาวะผูนํา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทีมุงมั่นในการกระทํา
สิ่งตางๆ ใหดีกวาเดิมเสมอ
ผูบริหารเปนผูนํา เปนแบบอยางในการสรางวัฒนธรรมสถานศึกษาที่
เขมแข็ง
3
ผูบริหารทุมเท เสียสละละมีความรับผิดชอบสูง
3
ครูมีความเปนมืออาชีพในวิชาชีพ

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช
รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3

3

3

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3

3

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

3

3

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

3

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

3

3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3

3

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

3

3
3

3

3
3
3
3
3

3
3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ
ผอ.นคร ตังคะพิภพ

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา

3
3

3

3
3
3
3
3

3
3

ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3
3

3

3
3
3
3
3

3
3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3
3

3

3
3
3
3
3

3
3

3
3

3

3
3
3
3
3

3
3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

186

84

83

82

81

80

78
79

ที่

ครูเปนคนใฝเรียนรู และพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ
ครูมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทุกดานตาม
มาตรฐานการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษา
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 อยาง
ครบถวน และเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
คณะกรรมการสถานศึกษามีความผูกพัน รูสึกเปนเจาของ
สถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
สถานศึกษาสงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน
การปฎิบัติงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง และทั่วถึง
สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ในการปฎิบัติงาน
ใหแกครูและบุคลากรตามความตองการอยางแทจริง
ระบบการประกันคุณภาพมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

3
3
3

3
3
3
3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ
ผอ.นคร ตังคะพิภพ

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

ดร.ปญญา แกวกียูร

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

3
3
3

3
3
3
3

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา
ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3

3

3

3

3

3
3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3
3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

187

91

88
89
90

87

86

85

ที่

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีความรูและทักษะ มีคุณธรรม
จริยธรรม สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
นักเรียนสรางชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานทีดีเดนเปน
เปนแบบอยาง และเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีกลวิธีการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา
ที่มุงความสําร็จสูง
สถานศึกษาเปนที่ชื่นชม เปนแบบอยาง เปนที่นิยมและเปนที่ศรัทธา
สถานศึกษามีบรรยากาศขององคกรวิชาการ
มี ก ารจัดบริห ารจัด การทุก ระบบในลั ก ษณะปอ งกัน เพื่อ ไม ใ หเกิ ด 3 3
ปญหาหรืออุปสรรค
สงเสริมใหผูปฏิบัติ มีความรู ความสามารถแกปญหา/สถานการณที่ 3 3
เกี่ยวกับการบทบาทหนาที่ของตนอยางดี

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

3

3

รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3

3

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

3

3

3
3
3

3
3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ
ผอ.นคร ตังคะพิภพ

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

ดร.ปญญา แกวกียูร

3
3
3

3
3

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา
ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3
3

3

3

3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3
3

3

3

3

3
3

3

3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

ดร.สมเกียรติ ชอบผล
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ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

มีการกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติและดําเนินงานอยางมีมาตรฐาน
มีการบริหารและจัดการความเสี่ยง
มีบริหารการจัดการเปลี่ยนแปลงอยางทันทีทันใด
มีระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
จัดการทรัพยากรองคกรเชิงกลยุทธ
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ลู ก ค า และใช ค วามต อ งการของลู ก ค า เป น
จุดเริ่มตนการบริหารจัดการ
98 สงเสริมผูปฏิบัติใหคิดอยางเปนระบบ.
99 ใชวงจรการจัดการ 4 กระบวนการ คือ การวางแผน (Plan) การ
ปฏิ บั ติ ต ามแผน (Implement) การประเมิ น ผล (Assessment)
และการปรับปรุง (Improvement)
100 ใชเทคนิคการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
101 บริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ

92
93
94
95
96
97

ที่

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

3
3
3
3
3
3

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

3
3
3
3
3
3
3 3
3 3

3 3
3 3

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3
3

3
3

3
3
3
3
3
3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3
3

3
3

3
3
3
3
3
3

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

3
3

3
3

3
3
3
3
3
3

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

3

3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

3

ผอ.นคร ตังคะพิภพ

3

3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ

รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา

3

3

ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ
ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3

3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

ดร.สมเกียรติ ชอบผล
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111

106
107
108
109
110

102
103
104
105

ที่

มีการปฏิบัติที่ดีที่สุด
การทํางานรวมกันในลักษณะพันธมิตร
สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน
ใหความสําคัญกับการประสานงานและการประสานประโยชน
รวมกันในลักษณะ Win-Win Advantage
มีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน
มีการบริหารจัดการที่ดี
การจัดการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางเปนระบบ
ใชรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธกับทุกกิจกรรมการจัดการซัพพลาย
เชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการที่มุงสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา
สูงสุดครบ 5R’s (ปริมาณ, คุณภาพ, เวลา, สถานที่ และราคาถูกตอง

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

3
3
3
3
3
3 3

รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3
3
3
3

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

3
3
3
3

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3

3
3
3
3
3

3
3
3
3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3

3
3
3
3
3

3
3
3
3

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

3

3
3
3
3
3

3
3
3
3

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

3

3

3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3

3

3

3

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

3

3

ผอ.นคร ตังคะพิภพ

3 3

3
3

3

3 3

3 3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา

3

3

3

3

ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3

3

3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3

3

3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง

ดร.สมเกียรติ ชอบผล
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120
121
122
123

112
113
114
115
116
117
118
119

ที่

การจัดการเชิงบูรณาการระบบขอมูล
การจัดการเชิงบูรณาการระบบการตัดสินใจ
การจัดการเชิงบูรณาการทางการเงิน
การจัดการเชิงบูรณาการระบบปฏิบัติการ
บริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ
มีบริหารการจัดการเปลี่ยนแปลงอยางทันทีทันใด
มีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางเปนระบบ
ใชรูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธกับทุกกิจกรรมการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน
สถานศึกษามีบรรยากาศขององคกรวิชาการ
สงเสริมผูปฏิบัติใหคิดอยางเปนระบบ.
มีการจัดการทุกระบบในลักษณะปองกัน

ตัวแปรการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สาระสําคัญที่นําไปใช

รศ.ดร.สาธิต พะเนียงอง

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหลา

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

รศ.ดร.รุธร พนนมยงค

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

ผศ.วาทิต ตษะวิโมกข

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

ดร.วิทยา สุหฤทดํารง

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

ดร.สมเกียรติ ชอบผล

3

ดร.รังสรรค มณีเล็ก

3

3

3

3

3

ดร.ปญญา แกวกียูร

3

3

3

3

3

ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ็

3

3

3

3

3

3

ผอ.นคร ตังคะพิภพ

3 3

3
3 3

3 3

3 3

3
3 3

3
3

ผอ.ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ

ภาคบริหารจัดการสถานศึกษา

3

3

3
3
3

3

ผอ.ดร.นิพนธ เสือกอม

ภาคบริหารจัดการธุรกิจ

3

3

3

3

3
3

ผอ.ดร.สําเริง กุจิรพันธ

ตารางที่ 7 (ตอ)

ผอ.ดร.สุวิทย สรณารักษ

3
3

3
3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

ผอ.ชลิต ตุมทอง
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การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษามีการจัดบริหารจัดการทุกระบบในลักษณะปองกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาหรืออุปสรรค
สงเสริมใหผูบริหารและครู มีความรู ความสามารถแกปญหา/สถานการณที่เกี่ยวกับการบทบาทหนาที่
มีการจัดงบประมาณเพื่อการซอมบํารุงและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ หองเรียน แหลงเรียนรูใหอยูในสภาพดีพรอมใช
สถานศึกษาจัดใหมีศูนยรับคํารองเรียนปญหาตาง ๆ และรับฟงความคิดเห็นรอบดาน
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติและดําเนินงานดูแลรักษาความปลอดภัย
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน รวมมือและเฝาระวังความเสี่ยงดานการเรียนและพฤติกรรมไมพึงประสงค
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมคิดในการยกระดับสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมปฏิบัติภารกิจบริหารสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียรวมประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมรับผิดชอบสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพันธมิตรของสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมภาคภูมิใจในผลสําเร็จของสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ของสถานศึกษา
สถานศึกษาใหโอกาสพันธมิตรการศึกษาเขารวมโครงการ / กิจกรรมของสถานศึกษาเสมอ
สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากชุมชนเสมอ
เครื่องมืออิเลคทรอนิกสที่นํามาใชในสถานศึกษา สามารถเปลี่ยนจากลักษณธหนึ่งไปทํางานลักษณะอื่นไดอยางรวดเร็วและไมสิ้นเปลือง

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ตารางที่ 8 ผลการสังเกต (observation) : การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การปฏิบัติ
มี / ทํา / สราง ไมมี/ไมทํา/ไมสราง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ที่

การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดใหมีระบบการอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีคลองตัวทันเหตุการณ
มีเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษา (Hardware) ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
มีการแบงปนขอมูลสนเทศทุกชองทางการสื่อสาร
มีการเชื่อมโยงระบบการสื่อสาร การจัดขอมูลทั่วองคกร
นําระบบอิเลคทรอนิคสมาใชในการจัดการฐานขอมูลกลางของสถานศึกษา
มีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ (Software) ใหทันสมัยอยูเสมอ
นําระบบ e-เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสถานศึกษาอยางกวางขวาง
การเขาถึงเครือขายสารสนเทศสะดวก คลองตัว และรวดเร็ว
มีการกําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการบริหารจัดการสถานศึกษา
มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ (Software) ที่เหมาะสมกับการทํางานในสถานศึกษา
มีการตรวจสอบระบบเครือขายสารสนเทศสม่ําเสมอ
มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ (Software) ที่เหมาะสมกับการทํางานในสถานศึกษา
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดใหมีการสั่งงาน สงงานผานอิเตอรเน็ต
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อชวยลดขั้นตอนการทํางาน
มีการใชเครือขายสารสนเทศอยางทั่วถึง

ตารางที่ 8 (ตอ)
การปฏิบัติ
มี / ทํา / สราง ไมมี/ไมทํา/ไมสราง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ที่

การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุคลากรสถานศึกษายิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับและปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยความเต็มใจ
สถานศึกษามีคําขวัญประจําสถานศึกษาที่แสดงปรัชญาหรือความเชื่อที่เปนรูปธรม
สถานศึกษามีบุคลากรที่ไดรับการชมเชย / รางวัลบุคลากรดีเดน
บุคลากรใหความเรพกันและกัน รวมทั้งผูมีอาวุโสหรือตําแหนงสูงกวา
การปฏิบัติของบุคลากรเนนทั้งปริมาณและคุณภาพ
บุคลากรมีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติที่รับผืดชอบโดยตรง
สถานศึกษาสงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย
สถานศึกษามีธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับกิจกรรมและประเพณีที่ดีงามซึ่งสะทอนความเปนเอกลักษณสถานศึกษา
สถานศึกษาสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม (Teamwork) ทุกระดับในการปฏิบัติภารกิจ
สถานศึกษานําหลักการการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) มาเปนแนวทางการทํางานรวมกัน
มีการกระจายกําลังพล อํานาจ ความรับผิดชอบ บทบาท และหนาที่อยางเหมาะสมเปนธรรม
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานไมใหมาก และซับซอน
เอาใจใสลูกคาดวยความเปนมิตร และความจริงใจ
บุคลากรนําวิธีการ/เครื่องมือการจัดการประยุกตใช
มีการสื่อสารที่ดีที่สุดเพื่อการปฏิบัติการที่ดีที่สุด
มุงเนนความสมบูรณแบบทุกระบบปฏิบัติการ
มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน

ตารางที่ 8 (ตอ)
การปฏิบัติ
มี / ทํา / สราง ไมมี/ไมทํา/ไมสราง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
จัดใหมีหลักฐานการประเมิน ทบทวนชัดเจน
กอนเริ่มปฏิบัติภารกิจ บุคลากรรับทราบตัวชี้วัด / ดัชนีการปฏิบัติงานทุกครั้ง
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานเปนระบบ สม่ําเสมอ
มีการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจอยางสม่ําเสมอ
มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนด
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและแกไขการปฏิบตั ิภารกิจสถานศึกษาจนเปนวัฒนธรรมการปฏิบัตงานที่มีประสิทธิภาพ
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป
สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยกําหนดเปนโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
สถานศึกษาจัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
สถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธระยะ 3-5 ป ที่กําหนดนโยบาย เปาหมาย และยุทธวิธีที่ชัดเจน ปฏิบัติได
เชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหแลวกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Goal) ของสถานศึกษา
นําเสนอแผนกลยุทธสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทุกสวนทราบและพิจารณา เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในเปาหมาย
และการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ
66 วิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลตอการการจัดการศึกษาครอบคลุมทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย
67 วิเคราะหปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการการดําเนินงานครอบคลุมทั้งโครงสราง นโยบาย ผลผลิตและบริการ บุคลากร ประสิทธิภาพ
การเงิน วัสดุ ทรัพยากรและการบริหารจัดการ

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ที่

ตารางที่ 8 (ตอ)

3
3

การปฏิบัติ
มี / ทํา / สราง ไมมี/ไมทํา/ไมสราง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

195

การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

68 มีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธเปนระยะๆ
69 สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลที่จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
(Chain collaboration/Participation) จากทุกสวน
70 สถานศึกษาปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
71 นําผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในจัดลําดับประเด็นแยกจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
72 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
73 มีการนําขอมูลไปใชในการปฎิบัติงานทุกระดับ
74 ปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
75 กํากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนฏิบัติการประจําป
76 ครูมีความสามาถในการใชสื่อ นวัตกรรม เพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจและเอาใจใสตอการเรียนรู
77 สถานศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนหลากหลาย ครอบคลุมใหนักเรียนไดเลือกศึกษาตามความตองการ ความสามารถ
78 สถานศึกษามุงความสําเร็จทางวิชาการตามศักยภาพของนักเรียนเปนรายบุคคล
79 สถานศึกษาสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนทุกวิถีทาง
80 แผนการจัดการเรียนรูของครูมีโครงสรางใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะครบทั้งพุทธิวิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยอยางสมดุล
81 สถานศึกษาวิเคราะหและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคม
82 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองกับความสนสนใจและวัยของผูเรียน
83 มีการจัดกิจกรรมสอนซอมสําหรับนักเรียนที่เรียนออน และสอนเสริมนักเรียนที่เรียนดีอยางเหมาะสมทั่วถึง

ที่

ตารางที่ 8 (ตอ)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

การปฏิบัติ
มี / ทํา / สราง ไมมี/ไมทํา/ไมสราง
3
3
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84
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

ที่

การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอน และมีวิธีสอนที่เหมาะสมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
บุคลากรใสใจ และเอาใจใสในการปฎิบัติงานสูง
คณะกรรมการสถานศึกษามีความผูกพัน รูสึกเปนเจาของสถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผูบริหารมีภาวะผูนํา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มุงมั่นในการกระทําสิ่งตางๆ ใหดีกวาเดิมเสมอ
ผูบริหารเปนผูนํา เปนแบบอยางในการสรางวัฒนธรรมสถานศึกษาที่เขมแข็ง
สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฎิบัติงานใหแกครูและบุคลากรตามความตองการ
สงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง และทั่วถึง
บุคลากรไดรับการสนับสนุน สงเสริม พัฒนาใหมีความรู ความสามารถ ความชํานาญเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ
บุคลากรกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานใหสําเร็จโดยมุงความสําเร็จสูง
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียกลมีวิธีการปฏิบัติภารกิจที่มุงความสําร็จสูง
นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีความรูและทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
นักเรียนสรางชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานที่ดีเดนเปน เปนแบบอยาง และเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย
สถานศึกษามีบรรยากาศขององคกรวิชาการ
สถานศึกษาเปนที่ชื่นชม เปนแบบอยาง เปนที่นิยม และเปนที่ศรัทธาของชุมชน
มีการออกแบบโครงสรางภารกิจการบริหารสถานศึกษาที่มุงทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ การเงิน-พัสดุ บุคลากร และตรวจสอบภายในที่ถูกตอง คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได
ออกแบบและสรางระบบปฏิบัติงานวิชาการที่มุงผลสัมฤทธิ์สูง

ตารางที่ 8 (ตอ)
การปฏิบัติ
มี / ทํา / สราง ไมมี/ไมทํา/ไมสราง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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102
103
104
105
106
107
108
109
109
110
111
112
113
114
115
116
117

ที่

การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรางระบบปฏิบัติงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
มีระบบงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เขมแข็ง
มีหนวยงานติดตามและประเมินแผนงานและโครงการตามแผนกลยุทธสถานศึกษา
สรางระบบปฏิบัติงานประกันคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนดหรือขอตกลง(commitment) รวมกัน
ออกแบบและสรางระบบการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติภารกิจการบริหารสถานศึกษาทุกระบบปฏิบัติการ
มีการบังคับบัญชา แนะนํา สอนงานใหเขาใจ กฎ กติกา ระเบียบ ขอตกลง ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิงาน
มีการบังคับบัญชา แนะนํา สอนงานใหเขาใจ กฎ กติกา ระเบียบ ขอตกลง ขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิงาน
ควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา
สถานศึกษามีระบบจูงใจบุคคลใหเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงานเต็มศักยภาพแหงตน
จัดวางบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
มีการควบคุมภายใน ตรวจสอบและถวงดุล
ออกแบบโครงสรางสถานศึกษาใหมีลักษณะยืดหยุน ปรับเปลี่ยนไดสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา
สถานศึกษาสนับสนุนผูปฏิบัติทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น รวดเร็วและถูกตอง
สถานศึกษาเปนที่ชื่นชม เปนแบบอยาง เปนที่นิยม และเปนที่ศรัทธาของชุมชน
สถานศึกษามุงความสําเร็จทางวิชาการตามศักยภาพของนักเรียนเปนรายบุคคล

ตารางที่ 8 (ตอ)
การปฏิบัติ
มี / ทํา / สราง ไมมี/ไมทํา/ไมสราง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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1.4 การวิเคราะหองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูวิจัยไดสรุปและผนวกองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร (content analysis)
การสั ม ภาษณ (interview) และการสั ง เกต (observation)
แล ว นํ า ไปสร า งเครื่ อ งมื อ เป น
แบบสอบถาม (questionnaire) จํานวน 115 ขอ นําไปถามกลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) ที่ไดมาตรฐานสมศ. ระดับดีมาก ทั่วประเทศจํานวนรวม 202 โรง และ
ไดรับแบบสอบถามฉบับสมบูรณกลับคืนมา 176 โรง รวม 1,408 ฉบับ คิดเปนรอยละ 87.56 นํา
ขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social
Science) ดวยสถิติวิเคราะหตัวประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิง
สํารวจ (exploratory factor analysis) และไดสรุปเปนองคความรูเกี่ยวกับองคประกอบการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย
เปนสี่สวนตามลําดับดังตอไปนี้
1.4.1 ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพของผูใหขอมูลหรือผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 8 คน ประกอบดวย
ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสามัญ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนผูปกครอง ผูแทน
องคกร/ชุมชน และผูแทนผูทรงคุณวุฒิ จํานวนทั้งสิ้น 1,408 คน โดยแยกพิจารณาตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณการทํางาน และประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
โดยผูวิ จั ยได วิเคราะหเป น สองสว น คือ 1)
วิเ คราะหสถานภาพของผูใหขอมูลหรือผูตอบ
แบบสอบถามโดยรวม และ 2) วิเคราะหสถานภาพของผูใหขอมูลหรือผูตอบแบบสอบถามตาม
ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา มีรายละเอียดดังตารางที่ 9 คือ
1.4.1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมดานเพศ พบวาเปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง คือเปนเพศชาย จํานวน 772 คน คิดเปนรอยละ 54.8 เพศหญิง จํานวน 636 คน
คิดเปนรอยละ 45.2 อายุผูตอบแบบสอบถาม อายุ 51 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 721 คน คิดเปน
รอยละ 51.2 รองลงมาอายุ 41-50 ป จํานวน 483 คน คิดเปนรอยละ 34.4 อายุ 31-40 ป จํานวน
181 คน คิดเปนรอยละ 12.9 และอายุไมเกิน 30 ป มีนอยที่สุด จํานวนรวม 23 คน คิดเปนรอยละ
1.6 ระดับการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวนรวม 722 คน คิดเปนรอยละ
50.6 รองลงมาระดับปริญญาโท จํานวน 580 คน คิดเปนรอยละ 41.2 ระดับอื่นๆ จํานวน 96 คน
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คิดเปนรอยละ 6.8 และระดับปริญญาเอกมีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 1.4
ดานประสบการณในการทํางานพบวา ประสบการณ 31 ปขึ้นไป มากที่สุด จํานวน 486 คน คิด
เปนรอยละ 34.5 รองลงมาประสบการณ 21-30 ป จํานวน 453 คน เปนรอยละ 32.6
ประสบการณ 11-20 ป จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 20.6 และประสบการณไมเกิน 10 ปมีนอย
ที่สุด 179 คน เปนรอยละ 12.7 ในสวนของประสบการณในตําแหนงปจจุบันพบวา ประสบการณ
ตําแหนงปจจุบันไมเกิน 5 ป มีมากที่สุด คือ จํานวน 442 คน รอยละ 31.4 รองลงมา คือ
ประสบการณ 6-10 ป จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 23.2 ประสบการณ 11-15 ป มีจํานวน 208
คน คิดเปนรอยละ 14.8 ประสบการณ 26 ปขึ้นไป จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 13.9
ประสบการณ 16-20 ป มีจํานวน 138 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 9.8 และประสบการณไมเกิน 21-25 ป
มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 6.9
1.4.1.2 สถานภาพของผูใหขอ มูลหรือผูตอบแบบสอบถามตามตําแหนงหนาที่หลักใน
สถานศึกษา ผูใหขอมูลตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาเพศชายจํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ
78.4 เพศหญิง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 21.6 ผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงนี้สว นใหญ
อายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 80.7 รองลงมาอายุ 41-50 ป จํานวน 32 คน คิด
เปนรอยละ 18.2 อายุ 31-40 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1 และไมมีผูตอบแบบสอบถาม
ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาอายุไมเกิน 30 ป ระดับการศึกษาผูอํานวยการสถานศึกษาสวน
ใหญมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 85.2 รองลงมา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน คิดเปนรอย
ละ 3.4 และไมมีผูอํานวยการสถานศึกษาที่มีระดับวุฒกิ ารศึกษาอื่น ๆ สําหรับดานประสบการณใน
การทํางานตัง้ แต 31 ปขึ้นไป มีจาํ นวนมากที่สุด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 59.1 รองลงมา
คือ ประสบการณในการทํางาน 21-30 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 29.0 ประสบการณในการ
ทํางาน 11-20 ป จํานวน 12 ป คิดเปนรอยละ 6.8 และประสบการณไมเกิน 10 ป จํานวนนอยที่สดุ
จํานวนรวม 9 คน ซึง่ คิดเปนรอยละ 5.1 ในสวนของประสบการณในตําแหนงปจจุบันของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา ประสบการณตั้งแต 26 ปขึ้นไป มีจํานวนมากทีส่ ุด คือจํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 22.7 รองลงมา คือ ประสบการณไมเกิน 5 ป จํานวนรวม 34 คน คิดเปนรอยละ 19.3
ประสบการณ 6-10 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 18.2 ประสบการณ 11-15 ป จํานวน 25 คน
คิดเปนรอยละ 14.2 ประสบการณ 16-20 ป จํานวนรวม 24 คน คิดเปนรอยละ 13.6 และ
ผูอํานวยการสถานศึกษาที่มปี ระสบการณ 21-25 ป มีจาํ นวนนอยที่สดุ จํานวนรวมทั้งสิน้ 21 คน
คิดเปนรอยละ11.9
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3 ระดับการศึกษา
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ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ

รวม3

0
2
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รวม2

2 อายุ
ไมเกิน 30 ป
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51 ปขึ้นไป
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85.2
3.4
0.0
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0.0
1.1
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รอยละ

ผูอํานวยการ

ตําแหนง จํานวน

รวม1

1 เพศ
ชาย
หญิง

สถานภาพ

176

51
120
2
3

176

1
18
63
94

176

113
63

จํานวน

100

29.0
68.2
1.1
1.7

100

0.6
10.2
35.8
53.4

100

64.2
35.8

รอยละ

รองผูอํานวยการ

ตารางที่ 9 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

176

114
60
0
2

176

7
49
60
60

176

43
133

100

64.8
34.1
0.0
1.1

100

4.0
27.8
34.1
34.1

100

24.4
75.6

หัวหนากลุมสาระฯ
วิชาสามัญ
จํานวน รอยละ

176

134
41
0
1

176

7
37
71
61

176

56
120

100

76.1
23.3
0.0
0.6

100

4.0
21.0
40.3
34.7

100

31.8
68.2

หัวหนากลุมสาระฯ
วิชาชีพ
จํานวน รอยละ

176

88
69
12
7

176

2
5
39
130

176

136
40

จํานวน

100

50.0
39.2
6.8
4.0

100

1.1
2.8
22.2
73.9

100

77.3
22.7

รอยละ

ประธานกรรมการ

176

103
34
0
39

176

4
31
94
47

176

82
94

จํานวน

100

58.5
19.3
0.0
22.2

100

2.3
17.6
53.4
26.7

100

46.6
53.4

รอยละ

ผูแทนผูปกครอง

176

115
45
0
16

176

1
27
67
81

176

92
84

100

65.3
25.6
0.0
9.1

100

0.6
15.3
38.1
46.0

100

52.3
47.7

ผูแทนองคกร
หรือชุมชน
จํานวน รอยละ

176

87
61
0
28

176

1
12
57
106

176

112
64

จํานวน

100

49.4
34.7
0.0
15.9

100

0.6
6.8
32.4
60.2

100

63.6
36.4

รอยละ

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ

1,408

712
580
20
96

1,408

23
181
483
721

1,408

772
636

100

50.6
41.2
1.4
6.8

100

1.6
12.9
34.3
51.2

100

54.8
45.2

รอยละ

รวมทั้งสิ้น
จํานวน
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176

34
32
25
24
21
40

176

รวม4

5 ประสบการณ
ตําแหนงปจจุบัน
ไมเกิน 5 ป
6 - 10 ป
11 – 15 ป
16 – 20 ป
21 – 25 ป
26 ป

รวม5

100

19.3
18.2
14.2
13.6
11.9
22.7

176

34
38
49
20
11
24

176

7
32
69
68

5.1
6.8
29.0
59.1

100

จํานวน

100

19.3
21.6
27.8
11.4
6.3
13.6

100

4.0
18.2
39.2
38.6

รอยละ

รองผูอํานวยการ

รอยละ

ผูอํานวยการ

ตําแหนง จํานวน
4 ประสบการณ
ในการทํางาน
ไมเกิน 10 ป
9
11 - 20 ป
12
21 – 30 ป
51
31 ปขึ้นไป
104

สถานภาพ

ตารางที่ 9 (ตอ)

176

46
47
35
19
13
16

176

23
46
54
53

100

26.1
26.7
19.9
10.8
7.4
9.1

100

13.1
26.1
30.7
30.1

หัวหนากลุมสาระฯ
วิชาสามัญ
จํานวน รอยละ

176

57
33
25
21
16
24

176

20
47
75
34

100

32.4
18.8
14.2
11.9
9.1
13.6

100

11.4
26.7
42.6
19.3

หัวหนากลุมสาระฯ
วิชาชีพ
จํานวน รอยละ

176

76
36
19
19
4
22

176

34
18
41
83

จํานวน

100

43.2
20.5
10.8
10.8
2.3
12.5

100

19.3
10.2
23.3
47.2

รอยละ

ประธานกรรมการ

176

67
34
17
15
20
23

176

31
50
66
29

จํานวน

100

38.1
19.3
9.7
8.5
11.4
13.1

100

17.6
28.4
37.5
16.5

รอยละ

ผูแทนผูปกครอง

176

58
47
28
13
6
24

176

35
52
46
43

100

33.0
26.7
15.9
7.4
3.4
13.6

100

19.9
29.5
26.1
24.4

ผูแทนองคกร
หรือชุมชน
จํานวน รอยละ

176

70
60
10
7
6
23

176

20
33
51
72

จํานวน

100

39.8
34.1
5.7
4.0
3.4
13.1

100

11.4
18.8
29.0
40.9

รอยละ

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ

1,408

442
327
208
138
97
196

1,408

179
290
453
486

100

31.4
23.2
14.8
9.8
6.9
13.9

100

12.7
20.6
32.6
34.5

รอยละ

รวมทั้งสิ้น
จํานวน

202
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ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาเปนเพศชาย รวม 113 คน
คิดเปนรอยละ 64.2 เพศหญิง จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 35.8 ผูตอบแบบสอบถามในตําแหนง
นี้สวนใหญอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 53.4 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ป
จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 35.8 อายุ 31-40 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 10.2 และอายุไม
เกิน 30 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 สําหรับ ระดับการศึกษาของรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ
68.2 รองมาระดับปริญญาตรี จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 29.0 ระดับอื่น ๆ รวม 3 คน คิดเปน
รอยละ 1.7 และระดับปริญญาเอกมีนอยที่สุด จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 1.1 สําหรับดาน
ประสบการณในการทํางาน 21-30 ป มีมากที่สุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมา คือ
ประสบการณในการทํางาน 31 ปขึ้นไป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 38.6 ประสบการณ 11-20
ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 18.2 และประสบการณไมเกิน 10 ปมีจํานวนนอยที่สุด รวม 7 คน
คิดเปนรอยละ 4.0 ในสวนของประสบการณในตําแหนงปจจุบันของรองผูอํานวยการสถานศึกษา
พบวา ประสบการณ 11-15 ป มีจํานวนมากที่สุด คือจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 27.8 รองลงมา
คือ ประสบการณ 6-10 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 21.6 ประสบการณไมเกิน 5 ป มีจํานวน
34 คน คิดเปนรอยละ 19.3 ประสบการณ 26 ปขึ้นไป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 13.6
ประสบการณ 16-20 ป มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 11.4 และรองผูอํานวยการสถานศึกษามี
ประสบการณ 21-25 ป มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.3
ผู ตอบแบบสอบถามตํา แหน ง หัว หนา กลุม สาระการเรี ย นรูวิ ช าสามัญเป น เพศชาย
จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 24.4 เพศหญิง จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 75.6 ผูตอบ
แบบสอบถามในตําแหนงนี้สวนใหญอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 34.1 อายุ 4150 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 34.1 รองลงมาคืออายุ 31-40 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอย
ละ 27.8 และอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.0 สําหรับระดับการศึกษาของ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสามัญสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน
114 คน คิดเปนรอยละ 64.8 รองมาระดับปริญญาโท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 34.1 ระดับ
อื่น ๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1 และไมมีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสามัญมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สําหรับดานประสบการณในการทํางาน 21-30 ป มีมากที่สุด จํานวน
54 คน คิดเปนรอยละ 30.7 รองลงมา คือ ประสบการณในการทํางาน 31 ปขึ้นไป จํานวน 53 คน
คิดเปนรอยละ 30.1 ประสบการณ 11-20 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 26.1 และประสบการณ
ไมเกิน 10 ปมีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 13.1 ในสวนของประสบการณใน
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ตําแหนงปจจุบันของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสามัญ ปรากฎวา มีประสบการณ 6-10 ป มี
จํานวนมากที่สุด คือจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 26.7 รองลงมา คือ ประสบการณไมเกิน 5 ป
จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 26.1 ประสบการณ 11-15 ป มีจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 19.9
มีประสบการณ 16-20 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 10.8 มีประสบการณ 26 ปขึ้นไป จํานวน
16 คน คิดเปนรอยละ 9.1 และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสามัญที่มีประสบการณในตําแหนง
ปจจุบัน 21-25 ป มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 7.4
ผู ต อบแบบสอบถามในตํ า แหน ง หั ว หน า กลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ช าชี พ เป น เพศชาย
จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 31.8 เพศหญิง จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 68.2 ผูตอบ
แบบสอบถามในตําแหนงนี้สวนใหญอายุ 41-50 ป จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมา
คือ อายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 34.7 อายุ 31-40 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอย
ละ 21.0 และอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.0 สําหรับระดับการศึกษาของ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน
134 คน คิดเปนรอยละ 76.1 รองมาระดับปริญญาโท จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 23.3 ระดับ
อื่น ๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 และไมมีหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สําหรับดานประสบการณในการทํางาน 21-30 ป มีมากที่สุด จํานวน 75 คน
คิดเปนรอยละ 42.6 รองมาคือประสบการณในการทํางาน 11-20 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ
26.7 ประสบการณ 31 ปขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 19.3 และประสบการณไมเกิน 10 ป
มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ในสวนของประสบการณในตําแหนง
ปจจุบันของหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพ พบวา ประสบการณไมเกิน 5 ป มีจํานวนมากที่สุด
คือจํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 32.4 รองลงมาคือ มีประสบการณ 6-10 ป จํานวน 33 คน คิด
เปนรอยละ 18.8 ประสบการณ 11-15 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.2 ประสบการณ 26 ป
ขึ้นไป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 13.6 ประสบการณ 16-20 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ
11.9 และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสามัญที่มีประสบการณในตําแหนงปจจุบัน 21-25 ป มี
จํานวนนอยที่สุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 9.1
ผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงประธานกรรมการสถานศึกษาเปนเพศชาย จํานวน
136 คน คิดเปนรอยละ 77.3 เพศหญิง จํานวน 40 คน รอยละ 22.7 ผูตอบแบบสอบถามใน
ตําแหนงนี้สวนใหญอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 73.9 รองลงมาคือ อายุ 41-50
ป จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 22.2 อายุ 31-40 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.8 และอายุไม
เกิน 30 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.1 สําหรับระดับการศึกษาของประธานกรรมการ
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สถานศึกษาสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ
50.0 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 39.2 ระดับปริญญาเอก
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.8 และระดับอื่น ๆ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.0 สําหรับดาน
ประสบการณในการทํางาน 31 ปขึ้นไป มีมากที่สุด จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 47.2 รองลงมา
คือ ประสบการณในการทํางาน 21-30 ป เปนจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 23.3 มีประสบการณ
ไมเกิน 10 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 19.3 และมีประสบการณ 11-20 ปนอยที่สุด จํานวน
18 คน คิดเปนรอยละ 10.2 ในสวนของประสบการณในตําแหนงปจจุบันของประธานกรรมการ
สถานศึกษา พบวา มีประสบการณไมเกิน 5 ป มีจํานวนมากที่สุด คือ มีจํานวน 76 คน เปนรอยละ
43.2 รองลงมาคือ มีประสบการณ 6-10 ป จํานวน 36 คน รอยละ 20.5 ประสบการณ 26 ปขึ้นไป
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ประสบการณ 11-15 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 10.8
ประสบการณ 16-20 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 10.8 และประธานกรรมการสถานศึกษามี
ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน 21-25 ป มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.3
ผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงของผูแทนผูปกครองเปนเพศชาย รวม 82 คน คิดเปน
รอยละ 46.6 เพศหญิง จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 53.4 ผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงนี้สวน
ใหญอายุ 41-50 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 53.4 รองลงมาคือ อายุ 51 ปขึ้นไป มีจํานวน 47
คน คิดเปนรอยละ 26.7 อายุ 31-40 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 17.6 และอายุไมเกิน 30 ป
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.3 สําหรับระดับการศึกษาของผูแทนผูปกครองมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองมาคือ ระดับอื่น ๆ จํานวนรวม 39
คน คิดเปนรอยละ 22.2 ระดับปริญญาโท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 19.3 และไมมีผูแทน
ผูปกครองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สวนดานประสบการณในการทํางาน 21-30 ป มีมาก
ที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมาคือ ประสบการณในการทํางาน 11-20 ป เปน
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 28.4 ประสบการณไมเกิน 10 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 17.6
และมีประสบการณ 31 ปขึ้นไป มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 16.5 ในสวนของ
ประสบการณในตําแหนงปจจุบันของผูแทนผูปกครอง พบวา ประสบการณไมเกิน 5 ป มีจํานวน
มากที่สุด คือ มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 38.1 รองลงมาคือ ประสบการณ 6-10 ป จํานวน 34
คน คิดเปนรอยละ 19.3 ประสบการณ 26 ปขึ้นไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 13.1
ประสบการณ 21-25 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ประสบการณ 11-15 ป จํานวน 17 คน
คิดเปนรอยละ 9.7 และผูแทนผูปกครองมีประสบการณในตําแหนงปจจุบัน 16-20 ป มีนอยที่สุด
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 8.5
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ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงผูแทนองคกรหรือชุมชนเพศชาย 92 คน คิดเปนรอยละ
52.3 เพศหญิง 84 คน คิดเปนรอยละ 47.7 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนี้สวนใหญอายุ 51 ปขึ้น
81 คน คิดเปนรอยละ 46.0 รองมาคือ อายุ 41-50 ป 67 คน คิดเปนรอยละ 38.1 อายุ 31-40 ป
27 คน คิดเปนรอยละ 15.3 และอายุไมเกิน 30 ป 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 สําหรับระดับการศึกษา
ของผูแทนองคกรหรือชุมชนสวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 115 คน คิดเปน
รอยละ 65.3 รองมา คือ ระดับปริญญาโท 45 คน คิดเปนรอยละ 25.6 ระดับอื่น ๆ 16 คน คิดเปน
รอยละ 9.1 และไมมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สวนดานประสบการณการทํางาน 11-20 ป
มีมากที่สุด 52 คน คิดเปนรอยละ 29.5 รองมา คือ มีประสบการณในการทํางาน 21-30 ป 46 คน
คิดเปนรอยละ 26.1 ประสบการณ 31 ปขึ้นไป 43 คน คิดเปนรอยละ 24.4 และประสบการณไม
เกิน 10 ป นอยที่สุด 35 คน คิดเปนรอยละ 19.9 ในสวนของประสบการณในตําแหนงปจจุบัน
พบวา ประสบการณไมเกิน 5 ป มากที่สุด 58 คน คิดเปนรอยละ 33.0 รองประสบการณ 6-10 ป
47 คน คิดเปนรอยละ 26.7 ประสบการณ 11-15 ป 28 คน คิดเปนรอยละ 15.9 ประสบการณ 26
ปขึ้นไป 24 คน คิดเปนรอยละ 13.6 ประสบการณ 16-20 ป 13 คน คิดเปนรอยละ 7.4 และ
ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน 21-25 ป มีนอยที่สุด 6 คน คิดเปนรอยละ 3.4
ผูตอบแบบสอบถามในตําแหนงของผูแทนผูทรงคุณวุฒิเพศชายรวม 112 คน คิดเปน
รอยละ 63.6 เพศหญิง 64 คน คิดเปนรอยละ 36.4 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงนี้สวนใหญอายุ
51 ปขึ้นไป 106 คน คิดเปนรอยละ 60.2 รองมา อายุ 41-50 ป 57 คน คิดเปนรอยละ 32.4 อายุ
31-40 ป 12 คน คิดเปนรอยละ 6.8 และอายุไมเกิน 30 ป 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 สําหรับระดับ
การศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรีมากสุด 87 คน คิดเปนรอยละ 49.4 รองมา ระดับปริญญาโท
61 คน คิดเปนรอยละ 34.7 ระดับอื่น ๆ 28 คน คิดเปนรอยละ 15.9 และไมมีผูแทนผูทรงคุณวุฒิมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สวนดานประสบการณในการทํางาน 31 ปขึ้นไป มากที่สุด 72 คน
คิดเปนรอยละ 40.9 รองมา ประสบการณในการทํางาน 21-30 ป เปนจํานวน 51 คน คิดเปนรอย
ละ 29.0 ประสบการณ 11-20 ป มีจํานวนทั้งสิ้น 33 คน คิดเปนรอยละ 18.8 และประสบการณไม
เกิน 10 ป มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ในสวนของประสบการณใน
ตําแหนงปจจุบันของผูแทนผูทรงคุณวุฒิ พบวา มีประสบการณไมเกิน 5 ป จํานวนมากที่สุด
จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 39.8 รองลงมาคือ ประสบการณ 6-10 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอย
ละ 34.1 ประสบการณ 26 ปขึ้นไป จํานวนรวม 23 คน คิดเปนรอยละ 13.1 ประสบการณ 11-15 ป
จํานวน ทั้งสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 5.7 มีประสบการณ 16-20 ป มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ
4.0 และประสบการณในตําแหนงปจจุบัน 21-25 ป มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.4
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1.4.2 ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของตัวแปรองคประกอบการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
โดยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑการวิเคราะหของเบสท (Best) รายละเอียดดังตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของตัวแปร
การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

x

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

1

สถานศึกษามีการจัดบริหารจัดการทุกระบบในลักษณะ
ปองกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาหรืออุปสรรค
สงเสริมใหผูบริหารและครู มีความรู ความสามารถ
แกปญหา/สถานการณในบทบาทหนาที่ของตนอยางดี
มีการจัดงบประมาณเพื่อการซอมบํารุงและดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ หองเรียน แหลงเรียนรู
ใหอยูในสภาพดีพรอมใช
สถานศึกษาจัดใหมีศูนยรับคํารองเรียนปญหาตาง ๆ
และรับฟงความคิดเห็นรอบดาน
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ
และดําเนินงานดูแลรักษาความปลอดภัย
ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ชุมชน รวมมือและเฝาระวัง
ความเสีย่ งดานการเรียนและพฤติกรรมไมพึงประสงค
ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ผูเกีย่ วของ และผูม ีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมคิดในการยกระดับสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ผูเกีย่ วของ และผูม ีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมปฏิบัติภารกิจบริหารสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ผูเกีย่ วของ และผูม ีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพ

4.40

.600

มาก

4.22

.614

มาก

4.24

.634

มาก

4.32

.668

มาก

4.30
4.23

.661
.671

มาก
มาก

4.30

.660

มาก

4.31

.651

มาก

4.25

.635

มาก

4.19

.655

มาก

2
3

4
5
6
7
8
9
10
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ตารางที่ 10 (ตอ)

ที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

x

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

11

ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ผูเกีย่ วของ และผูม ีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมรับผิดชอบสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพันธมิตร
ของสถานศึกษา (ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสวนเสีย)
ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ผูเกีย่ วของ และผูม ีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมภาคภูมิใจในผลสําเร็จขององคกร
ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ผูเกีย่ วของ และผูม ีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ของ
สถานศึกษา
สถานศึกษาใหโอกาสพันธมิตรการศึกษาเขารวม
โครงการ / กิจกรรมของสถานศึกษาเสมอ
สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากชุมชนเสมอ
เครื่องมืออิเลคทรอนิกสที่นาํ มาใชในสถานศึกษา
สามารถเปลี่ยนจากลักษณธหนึง่ ไปทํางานลักษณะอื่น
ไดอยางรวดเร็วและไมสิ้นเปลือง
จัดใหมีระบบการอํานวยความสะดวกในการใช
เทคโนโลยีคลองตัวทันเหตุการณ
มีเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษา (Hardware)
ที่ทนั สมัยมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม
มีการแบงปนขอมูลสนเทศทุกชองทางการสื่อสาร
มีการเชื่อมโยงระบบการสื่อสาร จัดขอมูลทั่วองคกร

4.15

.667

มาก

4.15

.667

มาก

4.28

.650

มาก

4.26

.656

มาก

4.24

.650

มาก

4.14
4.07

.690
.689

มาก
มาก

4.10

.683

มาก

3.98

.704

มาก

4.24

.662

มาก

4.35
4.17

.675
.691

มาก
มาก

12

13
14

15
16
17

18
19

20
21
22
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ตารางที่ 10 (ตอ)

ที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

x

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

23
24

มีผูดูแลระบบเครือขายสารสนเทศที่มีความชํานาญ
นําระบบอิเลคทรอนิคสมาใชในการจัดการฐานขอมูล
กลางของสถานศึกษา
มีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขาย
สารสนเทศ (Software) ใหทนั สมัยอยูเสมอ
นําระบบ e-เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสถานศึกษา
อยางกวางขวาง
การเขาถึงเครือขายสะดวก คลองตัว และรวดเร็ว
มีการกําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสราง
การบริหารจัดการสถานศึกษา
มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ
(Software) ที่เหมาะสมกับการทํางานในสถานศึกษา
มีการตรวจสอบระบบเครือขายสารสนเทศสม่ําเสมอ
มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ
(Software) ที่เหมาะสมกับการทํางานในสถานศึกษา
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศของ
สถานศึกษา
สถานศึกษาจัดใหมีการสัง่ งาน สงงานผานอิเตอรเน็ต
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อ
ชวยลดขั้นตอนการทํางาน
มีการใชเครือขายสารสนเทศอยางทั่วถึง
บุคลากรสถานศึกษายิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับ
และปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยความเต็มใจ
สถานศึกษามีคําขวัญประจําสถานศึกษาที่แสดง
ปรัชญาหรือความเชื่อที่เปนรูปธรม

4.21
4.22

.663
.700

มาก
มาก

4.15

.671

มาก

4.06

.704

มาก

4.21
4.08

.673
.699

มาก
มาก

4.10

.690

มาก

4.22
4.15

.665
.670

มาก
มาก

4.08

.687

มาก

3.99
4.02

.692
.671

มาก
มาก

4.03
4.10

.688
.670

มาก
มาก

4.15

.671

มาก

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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ตารางที่ 10 (ตอ)

ที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

x

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

38

สถานศึกษามีบุคลากรที่ไดรับการชมเชย / รางวัล
บุคลากรดีเดน
บุคลากรใหความเรพกันและกัน รวมทั้งผูมอี าวุโสหรือ
ตําแหนงสูงกวา
การปฏิบัติของบุคลากรเนนทั้งปริมาณและคุณภาพ
บุคลากรมีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติที่
รับผืดชอบโดยตรง
สถานศึกษาสงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธ
ที่ดีระหวางผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
สถานศึกษามีธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับกิจกรรมและ
ประเพณีที่ดงี ามซึ่งสะทอนความเปนเอกลักษณ
สถานศึกษา
สถานศึกษาสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม
(Teamwork) ทุกระดับในการปฏิบัติภารกิจ
สถานศึกษานําหลักการการกํากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance) มาเปนแนวทาง
การทํางานรวมกัน
มีการกระจายกําลังพล อํานาจ ความรับผิดชอบ
บทบาท และหนาที่อยางเหมาะสมเปนธรรม
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานไมใหมาก และซับซอน
เอาใจใสลูกคาดวยความเปนมิตร และความจริงใจ
บุคลากรนําวิธกี าร/เครื่องมือการจัดการประยุกตใช
มีการสื่อสารทีด่ ีที่สุดเพื่อการปฏิบัติการที่ดที ี่สุด
มุงเนนความสมบูรณแบบทุกระบบปฏิบัติการ

4.10

.684

มาก

4.12

.673

มาก

3.95

.723

3.94

.723

มาก
มาก

3.73

.813

มาก

3.91

.722

มาก

3.86

.751

มาก

3.92

.719

มาก

4.13

.699

มาก

4.09
4.18
4.10
4.12
4.13

.684
.651
.642
.677
.664

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

39
40
41
42

43

44
45

46
47
48
49
50
51
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ตารางที่ 10 (ตอ)

ที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

x

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

52
53
54
55

มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
จัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
จัดใหมีหลักฐานการประเมิน ทบทวนชัดเจน
กอนเริ่มปฏิบตั ิภารกิจ บุคลากรรับทราบตัวชี้วัด /
ดัชนีการปฏิบตั ิงานทุกครัง้
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบตั ิงานเปนระบบ สม่ําเสมอ
มีการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจอยางสม่ําเสมอ
มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนด
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและแกไขการปฏิบัติ
ภารกิจสถานศึกษาจนเปนวัฒนธรรมการปฏิบัตงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป
สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําป โดยกําหนด
เปนโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
สถานศึกษาจัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
สถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธระยะ 3-5 ป ที่กาํ หนด
นโยบาย เปาหมาย และยุทธวิธที ี่ชัดเจน ปฏิบัติได
เชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหแลวกําหนดวิสัยทัศน
(Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Goal)
นําเสนอแผนกลยุทธสถานศึกษาใหผูเกีย่ วของทุกสวน
ทราบและพิจารณา เพื่อความเขาใจที่ตรงกันใน
เปาหมายและการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ
วิเคราะหปจจัยภายนอกทัง้ อดีตและปจจุบันที่สง ผลตอ
การการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกดาน

4.18
4.04
4.07
4.03

.645
.637
.662
.661

มาก
มาก
มาก
มาก

4.07
4.08
4.07
4.11

.673
.644
.672
.688

มาก
มาก
มาก
มาก

4.13
4.18

.701
.718

มาก
มาก

4.16

.710

มาก

4.08

.705

มาก

4.09

.686

มาก

4.05

.697

มาก

4.02

.748

มาก

56
57
58
59

60
61
62
63
64
65

66
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ที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

67

วิเคราะหปจจัยภายในที่มีอทิ ธิพลตอการการ
ดําเนินงานครอบคลุมทั้งโครงสราง นโยบาย ผลผลิต
และบริการ บุคลากร ประสิทธิภาพการเงิน วัสดุ
ทรัพยากรและการบริหารจัดการ
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธเปนระยะๆ
สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลทีจ่ ําเปนเพื่อเปนพืน้ ฐานใน
การวางแผนกลยุทธ โดยใชกระบวนการมีสวนรวม
(Chain Collaboration/Participation) จากทุกสวน
สถานศึกษาปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
นําผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในจัดลําดับ
ประเด็นแยกจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
มีการนําขอมูลไปใชในการปฎิบัติงานทุกระดับ
ปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
กํากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนฏิบัติการประจําป
ครูมีความสามาถในการใชสื่อ นวัตกรรม เพื่อกระตุนให
นักเรียนสนใจและเอาใจใสตอการเรียนรู
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนหลากหลาย ครอบคลุม
นักเรียนเลือกศึกษาตามความตองการ ความสามารถ
สถานศึกษามุง ความสําเร็จทางวิชาการตามศักยภาพ
ของนักเรียนเปนรายบุคคล
สถานศึกษาสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนทุกวิถที าง
แผนการจัดการเรียนรูของครูมีโครงสรางใหนักเรียนเกิด
คุณลักษณะครบทั้งพุทธิวิสยั ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
อยางสมดุล

68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

x

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

3.97 .732

มาก

4.03 .716
4.02 .746

มาก
มาก

4.00 .744
4.00 .750

มาก
มาก

4.01
4.05
4.01
3.95
4.39

.753
.669
.723
.762
.671

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.40 .684

มาก

4.39 .707

มาก

4.38 .695
4.36 .648

มาก
มาก
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ที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

81

สถานศึกษาวิเคราะหและปรับหลักสูตรใหสอดคลอง
กับสภาพชุมชนและสังคม
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูหลากหลาย สอดคลองกับความสนสนใจและวัย
มีการจัดกิจกรรมสอนซอมสําหรับนักเรียนที่เรียนออน
และสอนเสริมนักเรียนทีเ่ รียนดีอยางเหมาะสมทัว่ ถึง
ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอน และมีวิธสี อนที่
เหมาะสมโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
สงเสริมใหครูผูสอนทําวิจยั ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
บุคลากรใสใจ และเอาใจใสในการปฎิบัติงานสูง
คณะกรรมการสถานศึกษามีความผูกพัน รูสึกเปน
เจาของสถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ผูบริหารมีภาวะผูนํา เปนผูนาํ การเปลีย่ นแปลงที่มงุ มัน่
ในการกระทําสิ่งตางๆ ใหดกี วาเดิมเสมอ
ผูบริหารเปนผูน ํา เปนแบบอยางในการสรางวัฒนธรรม
สถานศึกษาทีเ่ ขมแข็ง
สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจใน
การปฎิบัติงานใหแกครูและบุคลากรตามความตองการ
สงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ในการปฎิบัติงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง และทั่วถึง
บุคลากรไดรับการสนับสนุน สงเสริม พัฒนาใหมี
ความรู ความสามารถ ความชํานาญเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ
บุคลากรกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานที่กระทําโดยมุง
ความสําเร็จสูง

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

x

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

4.38 .696

มาก

4.31 .698

มาก

4.35 .688

มาก

4.30 .704

มาก

4.24 .702

มาก

4.25 .663
4.27 .655

มาก
มาก

4.24 .663

มาก

4.23 .664

มาก

4.22 .676

มาก

4.25 .671

มาก

4.31 .643

มาก

4.24 .657

มาก
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ที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

94

ผูบริหาร ครู ผูป กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีกลวิธีการปฏิบัติ
ภารกิจสถานศึกษาที่มุงความสําร็จสูง
นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีความรูและทักษะ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
นักเรียนสรางชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานที่ดีเดน
เปนแบบอยาง และเปนที่พงึ พอใจของทุกฝาย
สถานศึกษามีบรรยากาศขององคกรวิชาการ
สถานศึกษาเปนที่ชนื่ ชม เปนแบบอยาง เปนทีน่ ิยม
และเปนที่ศรัทธาของชุมชน
มีการออกแบบโครงสรางภารกิจการบริหาร
สถานศึกษาทีม่ ุงทัง้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ การเงิน-พัสดุ
บุคลากร และตรวจสอบภายในทีถ่ ูกตอง คลองตัว
โปรงใส ตรวจสอบได
ออกแบบและสรางระบบปฏิบัติงานวิชาการที่มุง
ผลสัมฤทธิ์สูง
สรางระบบปฏิบัติงานกิจการนักเรียนทีม่ ีประสิทธิภาพ
มีระบบงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาทีเ่ ขมแข็ง
มีหนวยงานติดตามและประเมินแผนงานและโครงการ
ตามแผนกลยุทธสถานศึกษา
สรางระบบปฏิบัติงานประกันคุณภาพสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนดหรือขอตกลง

95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106

x

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

4.17 .706

มาก

4.18 .703

มาก

4.13 .771

มาก

4.16 .716
4.14 .722

มาก
มาก

4.38 .659

มาก

4.41 .652

มาก

4.35 .703

มาก

4.25 .742
4.32 .695

มาก
มาก

4.30 .698

มาก

4.36 .643

มาก

4.34 .618

มาก
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ที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

107 ออกแบบและสรางระบบการจัดการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศทีท่ นั สมัยและมีประสิทธิภาพ
108 มีการจัดทําคูม ือการปฏิบัติภารกิจการบริหาร
สถานศึกษาทุกระบบปฏิบัติการ
109 มีการบังคับบัญชา แนะนํา สอนงานใหเขาใจ กฎ
กติกา ระเบียบ ขอตกลง ขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบัติงาน
109 มีการบังคับบัญชา แนะนํา สอนงานใหเขาใจ กฎ
กติกา ระเบียบ ขอตกลง ขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบัติงาน
110 ควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา
111 สถานศึกษามีระบบจูงใจบุคคลใหเต็มใจและตั้งใจ
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพแหงตน
112 จัดวางบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
113 มีการควบคุมภายใน ตรวจสอบและถวงดุล
114 ออกแบบโครงสรางสถานศึกษาใหมีลักษณะยืดหยุน
ปรับเปลี่ยนไดสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา
115 สถานศึกษาสนับสนุนผูปฏิบัติทุกระดับใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น รวดเร็วและถูกตอง
รวมคาเฉลีย่

x

S.D.

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

4.37 .617

มาก

4.38 .625

มาก

4.33 .633

มาก

4.33 .633

มาก

4.33 .624
4.34 .632

มาก
มาก

4.36 .635
4.29 .652
4.27 .645

มาก
มาก
มาก

4.32 .633

มาก

4.17 .681

มาก

จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย ( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดย
ภาพรวมของตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 115 ตัวแปร พบวา
คาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.17 แสดงวาในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญของตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก และ
พบวาสวนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D) โดยรวมเทากับ .681 หมายความวา การกระจายของขอมูลต
ความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปร
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อยูในระดับ 4 และมีความคิดเห็นระดับ 3 และ 5 ประปราย ในลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน
เมื่อไดวิเคราะหคาเฉลี่ย ( x ) ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เปนรายตัวแปรสําหรับ
การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 115 ตัวแปร พบในลักษณะเดียวกันกลาวคือ
คาเฉลี่ย ( x ) ระหวาง 3.73 – 4.40 แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญแตละรายตัวแปรอยูในระดับมากเชนกัน และสวนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D) มีคา
ระหวาง .600 - .813 หมายความวา การกระจายของขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความคิดเห็นวาระดับความสําคัญตัวแปรระดับ 4 และมีความเห็นระดับ 3 และ 5
ประปราย ลักษณะเชนนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ
ของตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน
1.4.3 ผลวิเคราะหองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 ที่วา “เพื่อทราบ
องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” คําถามการวิจัยขอ 1 ที่วา
“องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยองคประกอบใดบาง”
และสมมติฐานการวิจัยขอ 1 ที่วา “องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนพหุองคประกอบ” ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical
Package for the Social Science) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติขั้นสูงคือ สถิติวิเคราะหตัวประกอบ
(Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis)
โดยจัดกระทําขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้
1.4.3.1 ทดสอบความเหมาะสม ความเพียงพอ และแมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคา คือ
1) คา KMO and Bartlett’s Test โดยดูคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
Sampling Adequacy) ที่มีคามาก (เขาใกลหนึ่ง) และ
2) คาที่ใชทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity ;
H0 : ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไมมีความสัมพันธกนั
H1 : ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีความสัมพันธกนั
โดยพิจารณาจากคา Chi-Square และการมีนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวาหรือเทากับ .05 (Sig ≤
0.05) วายอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน ไดผลดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 คา KMO and Bartlett’s test of sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's test of sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

.982
167362.974
6556
.000

จากตารางที่ 11 คา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy) เทากับ 0.982 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 115 ตัวแปรของการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนจํานวนขอมูลที่มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม สามารถใชสถิติ
การวิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) ระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะคา KMO มีคามากกวา .5
และเขาใกล 1 และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ Bartlett’s test of sphericity พบใน
ลักษณะเดียวกัน คือ คา Chi-Square = 167362.974 คา Significance = .000 ซึ่งนอยกวา .05
จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ซึ่งแสดงวาคาแมทริกซสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 115 ตัวแปรมีความสัมพันธกันทําใหขอมูลนี้นําไป
วิเคราะหตัวประกอบ (Factor Analysis) ไดเชนกัน
1.4.3.2 ทําการสกัดปจจัย (Factor Extraction) ดวยวิธวี ิเคราะหองคประกอบหลัก
(Principal Component Analysis : PCA) ผลการสกัดปจจัยสําหรับการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แสดงเฉพาะองคประกอบคาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวน และคารอยละของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคประกอบ
(component)

คาความแปรปรวน
(eigen value)

คารอยละของ
ความแปรปรวน
(% of variance)

คารอยละของ
ความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance)

1
2
3
4
5

54.502
5.630
3.983
3.040
2.547

47.393
4.896
3.463
2.644
2.215

47.393
52.289
55.752
58.396
60.611
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ตารางที่ 12 (ตอ)
องคประกอบ
(component)

คาความแปรปรวน
(eigen value)

คารอยละของ
ความแปรปรวน
(% of variance)

คารอยละของ
ความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance)

6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.927
1.818
1.565
1.408
1.262
1.170
1.135
1.085
1.000

1.676
1.581
1.361
1.224
1.098
1.018
.987
.944
.870

62.286
63.868
65.229
66.453
67.550
68.568
69.555
70.499
71.369

จากตารางที่ 12 พบวา เมื่อพิจารณาเฉพาะองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคาความแปรปรวนหรือคาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ไดจํานวน
องคประกอบ (component) ทั้งสิ้น 14 องคประกอบ คารอยละของความแปรปรวน (% of
variance) ระหวาง .870 – 47.393 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative % of
variance) เทากับรอยละ 71.369 ลักษณะนี้แสดงวาองคประกอบทั้ง 14 องคประกอบ สามารถ
อธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 71.369
1.4.3.3 นําองคประกอบที่มีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน (eigen value)
เทากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) จํานวน 14 องคประกอบ ไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก
(Orthogonal rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับ
องค ป ระกอบในลั ก ษณะที่ ชั ด เจนขึ้ น และสรุ ป เป น องค ป ระกอบการจั ด การซั พ พลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ในการพิจารณาวาเปน 1 องคประกอบ ใชเกณฑการคัดเลือกตัวแปรที่
มีคานําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไป1 จํานวนตัวแปรในแตละ
1

Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics (New
York : harper & Ror,1983), 411.
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องคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ซึ่งพบวา องคประกอบ
การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งสิ้น 9 องคประกอบที่เปนไปตามเกณฑ
ประกอบดวยตัวแปรจํานวน 76 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 และ 115
ตัดออกจํานวน 39 ตัวแปร ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑของคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)
ไดแกตัวแปรที่ 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 73, 86, 92, และ 93 ซึ่งองคประกอบทั้ง
9 องคประกอบสอดคลองกับการวิเคราะหเอกสาร (documentary study) การสังเคราะหขอมูล
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) และการสังเคราะหขอมูลการสังเกตการบริหารการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (school performance observation) รายละเอียดดังตารางที่ 13 และ
ตารางที่ 14
ตารางที่ 13 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวน และคารอยละของ
ความแปรปรวนสะสมของการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ที่มีคาไอเกนเทากับ 1.00 ขึ้นไป
องคประกอบ
(component)

คาความแปรปรวน
(eigen value)

คารอยละของ
ความแปรปรวน
(% of variance)

คารอยละของ
ความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

54.502
5.630
3.983
3.040
2.547
1.927
1.818
1.565
1.408

47.393
4.896
3.463
2.644
2.215
1.676
1.581
1.361
1.224

47.393
52.289
55.752
58.396
60.611
62.286
63.868
65.229
66.453

220
จากตารางที่ 13 พบวา เมื่อนําองคประกอบทั้ง 14 องคประกอบซึ่งมีคาความแปรปรวน
หรือคาไอเกน (eigenvalue) เทากับ 1 ขึ้นไป โดยนําไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก ดวยวิธีแวริแมกซ
เพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และสรุปองคประกอบการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได 9 องคประกอบ คารอยละของความแปรปรวนอยู
ระหวาง 1.224 – 47.393 และคารอยละความแปรปรวนสะสม เทากับ 66.453 ลักษณะนี้แสดงวา
องคประกอบทั้ง 9 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 66.453
ตารางที่ 14 แสดงองคประกอบที่มีตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)
เทากับ 0.55 และมีจํานวนตัวแปรบรรยายองคประกอบตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป
องคประกอบ

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวนตัวแปร

1
2

69, 66, 67, 71, 64, 63, 65, 70, 62, 68, 61, 74, 75, 72, 60
103, 105, 108, 104, 101, 107, 102, 110, 106, 109, 100, 99, 111,
113, 112, 115, 114
78, 79, 81, 77, 80, 82, 83, 84, 76, 85
23, 22, 21, 27, 20, 24, 30, 25, 28, 29, 31
10, 11, 9, 8, 12
44, 43, 42, 45
1, 2, 6, 5
88, 89, 91, 90, 87
95, 96, 94, 98, 97
รวมทั้งสิ้น

15
17

3
4
5
6
7
8
9

10
11
5
4
4
5
5
76

จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมี
9 องคประกอบ 76 ตัวแปร โดยองคประกอบที่ 1 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 15 ตัวแปร องคประกอบ
ที่ 2 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 17 ตัวแปร องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 10 ตัวแปร
องคประกอบที่ 4 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 11 ตัวแปร องคประกอบที่ 5 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 5
ตัวแปร องคประกอบที่ 6 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 4 ตัวแปร องคประกอบที่ 7 มีตัวแปรบรรยาย
จํานวน 4 ตัวแปร องคประกอบที่ 8 มีตัวแปรบรรยายจํานวน 5 ตัวแปร และองคประกอบที่ 9 มีตัว
แปรบรรยายจํานวน 5 ตัวแปร ซึ่งองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบ ผูวิจัยไดตั้งชื่อองคประกอบใหม
ใหสอดคลองกับโครงสรางองคประกอบ และอธิบายรายละเอียดดังตารางที่ 15 -23 ดังนี้
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ตารางที่ 15 องคประกอบที่ 1 “การวางแผนกลยุทธ”
ที่

ตัวแปร

1

69

2

3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

ขอความ

สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลที่จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนกล
ยุทธ โดยใชกระบวนการมีสวนรวม (Collaboration จากทุกภาคสวน
66
วิเคราะหปจจัยภายนอกทั้งอดีตและปจจุบันที่สงผลตอการการจัด
การศึกษาครอบคลุมทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
การเมืองและกฎหมาย
67
วิเคราะหปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการการดําเนินงานครอบคลุมทั้ง
โครงสราง นโยบาย ผลผลิตและบริการ บุคลากร ประสิทธิภาพการเงิน
วัสดุ ทรัพยากรและการบริหารจัดการ
71
นําผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในมาจัดลําดับ ประเด็น
แยกเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
64
เชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหแลวกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธ
กิจ (Mission) และเปาประสงค (Goal) ของสถานศึกษา
63
สถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธระยะ 3-5 ป ที่กําหนดนโยบาย
เปาหมาย และยุทธวิธีที่ชัดเจน ปฏิบัติได
65
นําเสนอแผนกลยุทธสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทุกสวนทราบและ
พิจารณา เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในเปาหมายและการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ
70
สถานศึกษาปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
62
สถานศึกษาจัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
68
สถานศึกษามีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธเปนระยะๆ
61
สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยกําหนดเปนโครงการ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
74
มีการปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
75
มีการกํากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนฏิบัติการประจําป
72
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
60
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปทุกป
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value)
คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ําหนัก
องคประกอบ
.754
.750

.745
.744
.739
.736
.731
.730
.722
.719
.671
.634
.634
.625
.583
54.502
47.393
47.393
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จากตารางที่ 15 พบวา องคประกอบที่ 1 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 15 ตัวแปร
เรียงลําดับความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 69, 66, 67, 71,
64, 63, 65, 70, 62, 68, 61, 74, 75, 72 และ 60 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง
.583 - .754 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ 54.502 คารอยละของความ
แปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 47.393 และคารอยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทากับ 47.393 ลักษณะ
เชนนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และ
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 47.393 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value)
กับองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 และเมื่อ
พิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 1 ที่ตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ ผูวิจัย
จึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การวางแผนกลยุทธ”
ตารางที่ 16 องคประกอบที่ 2 “การจัดระเบียบระบบงาน”
ที่

ตัวแปร

1

103

2

105

3
4
5
6

108
104
101
107

7
8
9

102
110
106

10

109

ขอความ
มีระบบงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่เขมแข็ง
สรางระบบปฏิบัติงานประกันคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติภารกิจการบริหารสถานศึกษาทุกระบบ
มีหนวยติดตามและประเมินแผนงานและโครงการตามแผนกลยุทธ
ออกแบบและสรางระบบปฏิบัติงานวิชาการที่มุงผลสัมฤทธิ์สูง
ออกแบบและสรางระบบการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
สรางระบบปฏิบัติงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
มีการควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา
การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนดหรือขอตกลง
(commitment) รวมกัน
มีการบังคับบัญชา แนะนํา สอนงานใหเขาใจ กฎ กติกา ระเบียบ
ขอตกลง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน

น้ําหนัก
องคประกอบ
.742
.726
.706
.705
.694
.692
.676
.674
.671
.670
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ตารางที่ 16 องคประกอบที่ 2 (ตอ)
ที่

ตัวแปร

11

100

12
13
14
15
16
17

ขอความ

มีระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ การเงิน-พัสดุ บุคลากร และ
ตรวจสอบภายในที่ถูกตอง คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได
99
มีการออกแบบโครงสรางภารกิจการบริหารสถานศึกษาที่มุงทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
111 สถานศึกษามีระบบจูงใจบุคคลใหเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพแหงตน
113 สถานศึกษามีการควบคุมภายใน ตรวจสอบและถวงดุล
112 สถานศึกษาจัดวางบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
115 สถานศึกษาสนับสนุนผูปฏิบัติทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ราบรื่น รวดเร็วและถูกตอง
114 ออกแบบโครงสรางสถานศึกษาใหมีลักษณะยืดหยุน ปรับเปลี่ยนได
สอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value)
คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ําหนัก
องคประกอบ
.666
.661
.658
.614
.607
.601
.590
5.630
4.896
52.289

จากตารางที่ 16 พบวา องคประกอบที่ 2 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 17 ตัวแปร
เรียงลําดับความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 103, 105, 108,
104, 101, 107, 102, 110, 106, 109, 100, 99, 111, 113, 112, 115 และ 114 ซึ่งมีคาน้าํ หนักตัว
แปรในองคประกอบอยูระหวาง .590 - .742 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ
5.630 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 4.896 และ
คารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทากับ
52.289 ลักษณะเชนนี้แสดงวา ตัวแปรทัง้ 17 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รว มกันบรรยายองคประกอบนี้
ไดดีที่สุด และองคประกอบสามารถอธิบายรอยละความแปรปรวนตัวแปรการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานไดรอยละ 4.896 และเมื่อทําเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigen value) กับองคประกอบอื่นทั้ง 9 องคประกอบ องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2
เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 2 ที่ตัวแปรสวนใหญเปนตัวแปรเกี่ยวกับโครงสราง
และการจัดระเบียบระบบงาน ผูว ิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การจัดระเบียบระบบงาน”
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ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 3 “การเนนการเรียนการสอน”
ที่ ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

78
79
81
77

ขอความ

สถานศึกษามุงความสําเร็จทางวิชาการตามศักยภาพของนักเรียน
สถานศึกษาสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนทุกวิถีทาง
สถานศึกษาวิเคราะหและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพชุมชน
สถานศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครอบคลุมให
นักเรียนไดเลือกศึกษาตามความตองการ ความสามารถ
80
แผนการจัดการเรียนรูของครูมีโครงสรางใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะ
ครบทั้งพุทธิวิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย อยางสมดุล
82
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย สอดคลองกับความสนสนใจและวัยของผูเรียน
83
มีการจัดกิจกรรมสอนซอมสําหรับนักเรียนที่เรียนออน
และสอนเสริมนักเรียนที่เรียนดีอยางเหมาะสมและทั่วถึง
84
ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอน และมีวิธีสอนที่เหมาะสม
76
ครูมีความสามาถใชสื่อ นวัตกรรม กระตุนใหนักเรียนสนใจใฝเรียนรู
85
สงเสริมใหครูผูสอนทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value)
คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ําหนัก
องคประกอบ
.782
.763
.732
.723
.714
.708
.699
.689
.682
.593
3.983
3.463
55.752

จากตารางที่ 17 พบวา องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรบรรยาย 10 ตัวแปร เรียงลําดับ
ความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ คือ ตัวแปรที่ 78, 79, 81, 77, 80, 82, 83, 84, 76 และ 85
ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .593 - .782 คาความแปรปรวนของตัวแปร
เทากับ 3.983 คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร เทากับ 3.463 และคารอยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร เทากับ 55.752 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 10 เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยาย
องคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได ร อ ยละ 3.463 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า ความแปรปรวนกั บ
องคประกอบทั้ง 9 องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 3 เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมด
องคประกอบที่ 3 ที่ตัวแปรสวนใหญเปนตัวแปรเกี่ยวกับการมุงเนนการปฎิบัติการเรียนการสอน
ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การเนนการเรียนการสอน”
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ตารางที่ 18 องคประกอบที่ 4 “เทคโนโลยีสารสนเทศ”
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

น้ําหนัก
องคประกอบ
23
มีผูดูแลระบบเครือขายสารสนเทศที่มีความชํานาญ
.663
22
มีการเชื่อมโยงระบบการสื่อสาร การจัดขอมูลทั่วองคกร
.658
21
มีการแบงปนขอมูลสนเทศทุกชองทางการสื่อสาร
.613
27
การเขาถึงเครือขายสารสนเทศสะดวก คลองตัว และรวดเร็ว
.594
20
บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
.591
24
นําระบบอิเลคทรอนิคสมาใชในการจัดการฐานขอมูลกลางสถานศึกษา
.588
30
มีการตรวจสอบระบบเครือขายสารสนเทศสม่ําเสมอ
.582
25
มีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ
.578
(Software) ใหทันสมัยอยูเสมอ
28
มีการกําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการบริหาร
.578
29
มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ (Software) ที่
.569
เหมาะสมกับการทํางานในสถานศึกษา
31
มีการใชระบบเครือขายสารสนเทศทั้งในและนอกสถานศึกษา
.556
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value)
3.040
คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
2.644
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
58.396
ตัวแปร

ขอความ

จากตารางที่ 18 พบวา องคประกอบที่ 4 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 11 ตัวแปร
เรียงลําดับความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 23, 24, 21, 27,
20, 24, 30, 25, 28, 29 และ 31 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .556 - .663 คา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) เทากับ 3.040 คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร
(percentage of variance) เทากับ 2.644 และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร
(cumulative percentage of variance) เทากับ 58.396 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร เปนตัว
แปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตั ว แปรการจั ด การซั พ พลายเชนในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได ร อ ยละ 2.644 และเมื่ อ
เปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 4 ฉะนั้นเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 4 ตัวแปรสวนใหญ
เป น ตั ว แปรเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ผู วิ จั ย จึ ง ตั้ ง ชื่ อ องค ป ระกอบนี้ ว า
“เทคโนโลยีสารสนเทศ”
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ตารางที่ 19 องคประกอบที่ 5 “การรมีสวนรวม”
ที่

ตัวแปร

ขอความ

1

10

2

11

3

9

4

8

5

12

ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ผูเกีย่ วของ และผูม ีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวมประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ผูเกีย่ วของ และผูม ีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวมรับผิดชอบสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ผูเกีย่ วของ และผูม ีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวมปฏิบัติภารกิจบริหารสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ผูเกีย่ วของ และผูม ีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวมคิดในการยกระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง
พันธมิตรของสถานศึกษา (ผูบริหาร ครู ผูป กครอง ผูเกีย่ วของ
และผูมีสวนไดสวนเสีย)

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value)
คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ําหนัก
องคประกอบ

.697
.682
.642
.619
.601
2.547
2.215
60.611

จากตารางที่ 19 พบวา องคประกอบที่ 5 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 5 ตัวแปร
เรียงลําดับความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 10, 11, 9, 8 และ
12 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .601 - .697 คาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigen value) เทากับ 2.547 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of
variance) เทากับ 2.215 และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative
percentage of variance) เทากับ 60.611 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรที่
รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบที่ 5 สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ 2.215 และเมื่อเปรียบเทียบคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่นทั้ง 9 องคประกอบองคประกอบนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 5 เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 5 ที่ตัวแปรสวนใหญเปน
ตัวแปรเกี่ยวกับการมีสวนรวม ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การมีสวนรวม”

227
ตารางที่ 20 องคประกอบที่ 6 “การจัดการความสัมพันธ”
ที่

ตัวแปร

ขอความ

1

44

2

43

3

42

สถานศึกษาสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม (Teamwork)
ทุกระดับในการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา
สถานศึกษามีธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับกิจกรรมและประเพณี
ที่ดีงามซึ่งสะทอนความเปนเอกลักษณสถานศึกษา
สถานศึกษาสงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกีย่ วของ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
สถานศึกษานําหลักการการกํากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance) มาเปนแนวทางการทํางานรวมกัน

4

45

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value)
คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ําหนัก
องคประกอบ

.754
.740
.738
.645
1.927
1.676
62.286

จากตารางที่ 20 พบวา องคประกอบที่ 6 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 4 ตัวแปร
เรียงลําดับความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 44, 43, 42 และ
45 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .645 - .754 คาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigen value) เทากับ 1.927 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of
variance) เทากับ 1.676 และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative
percentage of variance) เทากับ 62.286 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เปนตัวแปรที่
รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบที่ 6 สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดถึงรอยละ 1.676 และเมื่อเปรียบเทียบ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบ 9 องคประกอบ องคประกอบนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 6 ฉะนั้นเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 6 ที่ตัวแปรสวน
ใหญเปนตัวแปรเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการจัดการความสัมพันธ ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา
“การจัดการความสัมพันธ”

228
ตารางที่ 21 องคประกอบที่ 7 “การจัดการความเสีย่ ง”
ที่

ตัวแปร

ขอความ

1

1

2

2

3

6

4

5

สถานศึกษามีการจัดบริหารจัดการทุกระบบในลักษณะ
ปองกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาหรืออุปสรรค
สงเสริมใหผูบริหารและครู มีความรู ความสามารถแกปญหา/
สถานการณทเี่ กี่ยวกับการบทบาทหนาที่ของตนอยางดี
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติและ
ดําเนินงานดูแลรักษาความปลอดภัย
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value)
คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ําหนัก
องคประกอบ

.686
.669
.583
.575
1.818
1.581
63.868

จากตารางที่ 21 พบวา องคประกอบที่ 7 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 4 ตัวแปร
เรียงลําดับความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 1, 2, 6 และ 5 ซึ่ง
มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .575 - .686 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigen value) เทากับ 1.818 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of
variance) เทากับ 1.581 และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative
percentage of variance) เทากับ 63.868 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เปนตัวแปรที่
รวมกันบรรยายองคประกอบที่ 7 ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดถึงรอยละ 1.581 และเมื่อเปรียบเทียบ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบ 9 องคประกอบ องคประกอบนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 7 ฉะนั้นเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 7 ที่ตัวแปรสวน
ใหญเปนตัวแปรเกี่ยวกับความเสี่ยง ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “กาจัดการความเสี่ยง”

229
ตารางที่ 22 องคประกอบที่ 8 “การจัดการสมรรถนะบุคคล”
ที่

ตัวแปร

ขอความ

1

88

2

89

3

91

4

90

5

87

ผูบริหารมีภาวะผูนํา เปนผูนาํ การเปลีย่ นแปลงที่มงุ มัน่ ในการ
กระทําสิ่งตางๆ ใหดีกวาเดิมเสมอ
ผูบริหารเปนผูน ํา เปนแบบอยางในการสรางวัฒนธรรม
สถานศึกษาทีเ่ ขมแข็ง
สงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการ
ปฎิบัติงานที่รบั ผิดชอบอยางตอเนื่อง และทั่วถึง
สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฎิบัติงานใหแกครูและบุคลากรตามความตองการ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความผูกพัน รูสึกเปนเจาของ
สถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value)
คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ําหนัก
องคประกอบ

.616
.590
.563
.560
.556
1.565
1.361
65.229

จากตารางที่ 22 พบวา องคประกอบที่ 8 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 5 ตัวแปร
เรียงลําดับความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 88, 89, 91, 90
และ 87 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .556 - .616 คาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigen value) เทากับ 1.565 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of
variance) เทากับ 1.361 และคารอยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative
percentage of variance) เทากับ 65.229 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรที่
รวมกันบรรยายองคประกอบที่ 8 ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดถึงรอยละ 1.361 และเมื่อเปรียบเทียบ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบ 9 องคประกอบ องคประกอบนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 8 เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 8 ที่ตัวแปรสวนใหญเปน
ตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะบุคคล ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การจัดการสมรรถนะบุคคล”

230
ตารางที่ 23 องคประกอบที่ 9 “การประกันคุณภาพ”
ที่

ตัวแปร

ขอความ

1

95

2

96

3

94

นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีความรูและทักษะ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
นักเรียนสรางชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานที่ดีเดนเปน เปน
แบบอยาง และเปนที่พงึ พอใจของทุกฝาย
ผูบริหาร ครู ผูป กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีกลวิธีการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา
ที่มุงความสําร็จสูง
สถานศึกษาเปนที่ชนื่ ชม เปนแบบอยาง เปนทีน่ ิยม
และเปนที่ศรัทธาของชุมชน
สถานศึกษามีบรรยากาศขององคกรวิชาการ

4

98

5

97

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value)
คารอยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance)
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)

น้ําหนัก
องคประกอบ

.736
.730
.684
.682
.658
1.408
1.224
66.453

จากตารางที่ 23 พบวา องคประกอบที่ 9 มีตัวแปรสําคัญบรรยายจํานวน 5 ตัวแปร
เรียงลําดับความสําคัญตามน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คือตัวแปรที่ 95, 96, 94, 98
และ 97 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .658 - .736 คาความแปรปรวนตัวแปร
(eigen value) เทากับ 1.408 คารอยละของความแปรปรวน (percentage of variance) เทากับ
1.224 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม (cumulative percentage of variance) เทากับ
66.453 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 5 เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบที่ 8 ไดดีที่สุด
และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดถึงรอยละ 1.224 และเมื่อเปรียบเทียบคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบ 9 องคประกอบ องคประกอบนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 9 เมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบที่ 9 ที่ตัวแปรสวนใหญเปน
ตัวแปรเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การประกันคุณภาพ”
จากการวิเคราะหขางตน องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวย 9 องคประกอบ ดังแผนภูมิที่ 5

6
การจัดการ
ความสัมพันธ

5
การมีสวนรวม

องคประกอบ
การจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3
การเนนการเรียน
การสอน

4
เทคโลยีสารสนเทศ

2
การจัดระเบียบ
ระะบบงาน

แผนภูมิที่ 5 องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

7
การจัดการ
ความเสี่ยง

8
การจัดการ
สมรรถนะบุคคล

9
การประกันคุณภาพ

1
การวางแผน
กลยุทธ
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232
จากแผนภูมที่ 5 องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวย 9 องคประกอบ ผูวิจัยขอสรุปนิยามแตละองคประกอบ ดังนี้
1. การวางแผนกลยุทธ (School Strategic Planning) หมายถึง ความสามารถในการ
ใชกระบวนการคิดหลากหลายรูปแบบอยางเปนระบบบนฐานขอมูลที่ถูกตอง และเปนการตัดสินใจ
ไวลวงหนากอนวาจะทําอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) ทําไม (Why) ใครเปนผูทํา
(Who) และทําอยางไร (How) เปนกระบวนการตัดสินใจบนหลักการและขอมูลอยางเปนระบบ
ระเบียบ กําหนดวัตถุประสงค และแนวทาง/วิธีการกระทําไวลวงหนา เนนการคิดเชิงระบบ คิดแบบ
องครวม และคิดเพื่ออนาคตที่ดีกวา
2. การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment) หมายถึง การ
ออกแบบระบบปฏิบัติงานที่ทําใหสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการกําหนด
โครงสรางพันธกิจกิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาใหมีความสอดคลองประสานเชื่อมโยงกันทั้ง
ระบบสงผลตอการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งการจัด
ระบบงานที่ ดีชวยสรางเสริมให บุคลากรสามารถคนหานวตกรรมหรือวิธีการทํางานใหม ๆ ให
องคกรหรือสถานศึกษาได และยังเปนตัวกํากับการใชทรัพยากรในสถานศึกษาใหสนองตอการ
ดําเนินการไปสูเปาหมายในที่สุด
3. การเนนการเรียนการสอน (Learning and Teaching Orientation)หมายถึง การ
มุงเนนปฏิบัติงานวิชาการซึ่งถือวาเปนงานหลักของสถานศึกษาที่สําคัญที่สุด โดยเปนการมุงความ
สนใจไปที่การเติมเต็มสมรรถนะหรือศักยภาพของนักเรียนใหเกิดผลสูงสุด และเนนกระบวนการ
เรียนการสอนโดยคาดหวังถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน ตลอดจนเอาใจใสดาน
การศึกษาเลาเรียน ใสใจดูแลในเรื่องการใชเวลาในกระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยไดรับการสงเสริมกระบวนการเรียนรูทุกวิถีทางจากผูบริหาร ครู ผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสวนเสียอยางมืออาชีพแทจริง
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) หมายถึง
กระบวนการที่สถานศึกษาแปลงสภาพวัตถุดิบหรือตัวปอน (input) ใหเปลี่ยนเปนผลผลิต (output)
ที่มีประสิทธิภาพตามเปาหมาย โดยอาศัยพลังงานทางเครื่องจักรและพลังสมอง ประกอบดวย
สิ่งประดิษฐใหม เทคนิคใหม และตองมีความรูกวางขวาง ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
โดยตองฝกฝนบุคลากรใหมีฝมือ เจตคติและความรูเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ
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5. การมีสวนรวม (Collaboration) หมายถึง การรวมมือกันของบุคคลและหรือองคกร
จากทุ ก ภาคส ว นทั้ ง ภายนอกและภายในที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงและหรื อ โดยอ อ มกั บ การบริ ห าร
การศึกษาของสถานศึกษา มีการทํางานรวมกันในลักษณะการประสานประโยชนซึ่งกันและกัน
โดยสถานศึกษาจําเปนตองจัดใหมียุทธศาสตรในการจัดการความสมดุลของความสัมพันธของ
บุคคลและหรือองคกรอยางเหมาะสมที่สุด เพื่อใหเกิดความสมานฉันทและความรวมมือกันทํางาน
อยางมืออาชีพสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาในที่สุด
6. การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) หมายถึง การประสาน
เชื่อมโยงความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของผูเกี่ยวของทุกภาคสวนซึ่งอาจเกี่ยวของกัน
ทั้งภายในหรือภายนอกสถานศึกษา สัมพันธกันทางตรงหรือทางออม โดยเนนการสรางวัฒนธรรม
การทํางานรวมกันในลักษณะการทํางานเปนทีม รูปแบบของการทํางานเปนทีมทําใหเกิดผลสําเร็จ
ของการปฏิบัติที่ดีกวาเดิม เร็วกวา มีคุณภาพกวา การสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีมจะตอง
สงเสริมใหมีกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันเสมอจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติ
7. การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management) หมายถึง การบริหารจัดการ
กระบวนการปฏิบัติการของสถานศึกษาเพื่อควบคุม ปองกัน และหรือลดภาวะหรือสถานการณที่
อาจเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา หมายรวมถึงโอกาสที่อาจจะ
เกิดเหตุการณหรือการกระทําอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมีผลกระทบตอการปฏิบัติหรือการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา เกิดความเสี่ยง ความผิดพลาด การรั่วไหล ความสูญเปลา และไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค ซึ่งรวมถึงการทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสถานศึกษาเบี่ยงเบนไป
8. การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency Management) หมายถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการบุคคลทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมีสมรรถนะตามวิชาชีพแหงตน คือ การมีความรู ความสามารถ และทักษะอยางมือ
อาชีพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในองคกร เพื่อใหบุคคลที่มีความ
เปนมืออาชีพใชความเปนมืออาชีพของตนรวมปฏิบัติงานสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จตอไป
9. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management) หมายถึง การใชระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินความสําเร็จของสถานศึกษา โดยใชกระบวนการจัดการเชิงระบบ
นําดวยระบบวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและผลลัพธของสถานศึกษา และปรับเปลี่ยน
รูปแบบการประเมินผลใหทันสมัยอยูเสมอ โดยเนนผลผลิตคือผูเรียนเปนสําคัญและมีระบบการ
ติดตามความกาวหนาของนักเรียน รวมทั้งมีระบบการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาทั้งระบบ
เพื่อพัฒนา ตลอดจนนําเสนอหรือรายงานผลการประเมินตนเองตอสาธรณชนตลอดเวลา

234
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2.1 การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 คือ “นําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คําถามขอ 2 “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนอยางไร“ และสมมุติฐานการวิจัยขอ 2 ที่วา “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐานเป นพหุองค องคประกอบที่มี ความสัมพันธกัน ซึ่ง มีความเหมาะสม เปน ไปได เปน
ประโยชน และถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย“ ผูวิจัย
ไดนําองคประกอบทั้ง 9 กําหนดรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนฐานการคิดเทียบกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และขอคนพบงานวิจัย
ทดสอบสมมติฐาน ตรวจสอบความสอดคลอง/ความตรงของรูปแบบ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
LISREL 8.72 เทคนิคการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis with LISREL : PAL)
ทั้งนี้เพื่อความเขาใจตรงกันในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอกําหนดขอตกลง ดังนี้
ก. สัญลักษณในรูปแบบ
แทน

ความสัมพันธในรูปเชิงสาเหตุและผล
ตัวแปรหางลูกศรเปนเหตุ สวนตัวแปรหัวลูกศรเปนผล

Factor 1

แทน

องคประกอบที่ 1 การวางแผนกลยุทธ

Factor 2

แทน

องคประกอบที่ 2 การจัดระเบียบระบบงาน

Factor 3

แทน

องคประกอบที่ 3 การเนนการเรียนการสอน

Factor 4

แทน

องคประกอบที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

Factor 5

แทน

องคประกอบที่ 5 การมีสวนรวม

Factor 6

แทน

องคประกอบที่ 6 การจัดการความสัมพันธ

Factor 7

แทน

องคประกอบที่ 7 การจัดการความเสี่ยง

Factor 8

แทน

องคประกอบที่ 8 การจัดการสมรรถนะบุคคล

Factor 9

แทน

องคประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ
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ข. คาสถิติวัดความสอดคลอง/ความกลมกลืน/ความตรงของรูปแบบ
1. คาไค-สแควร (Chi–Square : χ2 ) : ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ โดยถา
คาไค-สแควรสูงแสดงวารูปแบบไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตถาคาไค-สแควรต่ํา
และเขาใกลศูนย แสดงวารูปแบบมีความสอดคลองขอมูลเชิงประจักษ
2. ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness – of – fit Index : GFI) โดยคา GFI มี
คาระหวาง 0และ1 รูปแบบที่มีความสอดดลอง ควรมีคาใกล 1
3. ดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแลว (Adjusted Goodness – of – fit Index :
AGFI) โดยคา AGFI มีคาระหวาง 0 และ1 รูปแบบที่มีความสอดดลอง ควรมีคาใกล 0
4. ดัชนีความสัมพันธ (Relative Fit Index : RFI) โดยคา RFI มีคาระหวาง 0 -1
รูปแบบที่มีความสอดดลอง ควรมีคาใกล 1
5. ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของสวนเหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR)
โดยคา RMR ยิ่งเขาใกล 0 แสดงวารูปแบบมีความสอดดลอง
6. ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความผิดพลาดที่เหมาะสม (Root Mean Squared
Error of Approximation : RMSEA) โดยคา RMSEA มีคาระหวาง 0-0.05 ยิ่งเขาใกล 0 แสดงวา
รูปแบบมีความสอดดลอง
ผลการวิเ คราะห รูปแบบความสัม พั นธ ขององคประกอบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยายตามลําดับ ดังนี้
ตารางที่ 24 คาสถิติตรวจสอบความสอดคลอง/ความกลมกลืน/ความตรงของรูปแบบ
คาสถิติ
ไค – สแควร (χ 2 )

ดัชนีความกลมกลืน
(Goodness of fit : GFI)
Adjusted Goodness of fit : AGFI
Relative Fit Index : RFI

คาสถิติ
ของรูปแบบ

เกณฑวัดความสอดคลองกลมกลืน

17.12
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา
(P = 0.04684) ยอมรับสมมติฐาน รูปแบบตามทฤษฎีมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
1.00
มีคาเขาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
0.99
มีคาเขาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
1.00
มีคาเขาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
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ตารางที่ 24 (ตอ)
คาสถิติ

คาสถิติ
ของรูปแบบ

Root Mean Squared Residual : RMR

0.0033

Root Mean Square Error of
Approximation (RMSEA)

0.025

เกณฑวัดความสอดคลองกลมกลืน
มีคาอยูระหวาง 0–1 หมายถึง รูปแบบมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
มีคาระหวาง 0 – 0.05 หมายถึง รูปแบบ
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

จากตารางที่ 24 เมื่อพิจารณาคาสถิติตรวจสอบความสอดคลอง/ความกลมกลืน/
ความตรงของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑ พบวา คาไค–สแควร (Chi–Square : χ 2 )
มีคาเทากับ 17.12 (P = 0.04684) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 1.00 คา
ดัชนีวัดความสอดคลองที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.99 คาความสัมพันธของดัชนี (RFI) มี
คาเทากับ 1.00 คาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) มีคาเทากับ 0.033 และคาดัชนีราก
กําลังสองเฉลี่ยที่เหมาะสม (RMSEA) มีคาเทากับ 0.025 ซึ่งคาสถิติรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ
ลวนมีคาเปนไปตามเกณฑวัดระดับความสอดดคลอง/ความกลมกลืน/ความตรงของรูปแบบทั้งสิ้น
ลักษณะนี้แสดงวา รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสอดคลอง/
ความกลมกลืน/ความตรงกับขอมูลเชิงประจักษ
ตารางที่ 25 คาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางองคประกอบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7 Factor8 Factor9
Factor1
1
Factor2
.624**
1
Factor3
.618** .713**
1
Factor4
.677** .653** .664**
1
Factor5
.601** .606** .564** .700**
1
Factor6
.635** .474** .500** .575** .493**
1
Factor7
.544** .540** .541** .635** .684** .441**
1
Factor8
.655** .701** .773** .688** .608** .532** .560**
1
Factor9
.590** .679** .636** .573** .502** .506** .470** .611**
1
**Pearson Correlation is significant at the 0.1 level (2-tailed)
N = 1,408
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จากตารางที่ 25 คาสัมประสิทธสหสัมพันธขององคประกอบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่คํานวณจากสูตรของเพียรสัน (Pearson Correlation) พบวา องคประกอบ
เกาองคประกอบทั้งหมดมีความสัมพันธทางบวกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
คาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวาง 0.441 – 0.713
ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปเปนรูปแบบหรือโมเดลความสัมพันธเชิงสาหตุ ดังนี้

Chi-square = 17.12, df = 9, P-value = 0.04684, RMSEA = 0.025
แผนภูมิที่ 6 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางองคประกอบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จากแผนภูมิที่ 6 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุองคประกอบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูวิจัยไดพิจารณาความสัมพันธจากสมการโครงสรางเชิงเสน
ตามลําดับ ผลการพิจารณา พบวา
สมการโครงสรางที่ 1
Factor 2 = 0.11*factor1 + 0.28*factor3 + 0.11*factor4 + 0.14*factor5 + 0.18*factor8 ,
(0.022)
(0.024)
(0.027)
(0.023)
(0.026)
5.27
11.53
3.89
6.05
7.01
Errorvar. = 0.11 , R2 = 0.61
(0.004)
26.47

จากสมการโครงสรางที่ 1 อธิบายไดวา (1) การวางแผนกลยุทธ (factor 1) มีอิทธิพล
ทางตรงตอการจัดระเบียบระบบงาน (factor 2) โดยมีคาสัมประสิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.11
คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 5.27 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.022
และคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.61 นั่นคือการวางแผนกลยุทธสามารถทํานายการจัด
ระเบียบระบบงานไดรอยละ 61 (2) การเนนการเรียนการสอน (factor 3) มีอิทธิพลทางตรงตอการ
จัดระเบียบระบบงาน (factor 2) โดยมีคาสัมประสิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.28 คาสถิติทดสอบ (t)
เทากับ 11.53 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.023 และคาสัมประสิทธิ์
การทํานาย (R2) เทากับ 0.61 นั่นคือการเนนการเรียนการสอนสามารถทํานายการจัดระเบียบ
ระบบงานไดรอยละ 61 (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (factor 4) มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดระเบียบ
ระบบงาน (factor 2) โดยมีคาสัมประสิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.11 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ
3.89 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.027 และคาสัมประสิทธิก์ ารทํานาย
(R2) เทากับ 0.61 นั่นคือเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทํานายการจัดระเบียบระบบงานรอยละ 61
(4) การมีสวนรวม (factor 5) มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดระเบียบระบบงาน (factor 2) ทั้งนี้โดยมี
คาสัมประสิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.14 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 6.05 คาความคาดเคลื่อน
มาตรฐานมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.023 และคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.61 นั่นคือ
การมีสวนรวมสามารถทํานายการจัดระเบียบระบบงานรอยละ 61 และ (5) การจัดการสมรรถนะ
บุคคล (factor 8) มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดระเบียบระบบงาน (factor 2) ทั้งนี้โดยมีคาสัมประ
สิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.18 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 7.01 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
มาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.026 และคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.61 นั่นคือการ
จัดการสมรรถนะบุคคลสามารถทํานายการจัดระเบียบระบบงานรอยละ 61
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สมการโครงสรางที่ 2
Factor 6 = 0.49*factor1 + 0.09*factor3 + 0.29*factor4, Errorvar. = 0.26 , R2 = 0.45
(0.032)
(0.031)
(0.038)
(0.009)
15.05
2.39
7.74
26.47

จากสมการโครงสรางที่ 2 อธิบายไดวา (1) การวางแผนกลยุทธ (factor 1) มีอิทธิพล
ทางตรงตอการจัดการความสัมพันธ (factor 6) โดยมีคาสัมประสิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.49
คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 15.05 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.032
และคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.45 นั่นคือการวางแผนกลยุทธสามารถทํานายการ
จัดการความสัมพันธไดรอยละ 45 (2) การเนนการเรียนการสอน (factor 3) มีอิทธิพลทางตรงตอ
การจัดการความสัมพันธ (factor 6) โดยมีคาสัมประสิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.09 คาสถิติทดสอบ
(t) เทากับ 2.39 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.031 และคาสัมประสิทธิ์
การทํานาย (R2) เทากับ 0.45 นั่นคือการเนนการเรียนการสอนสามารถทํานายการการจัดการ
ความสัมพันธไดรอยละ 61 (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (factor 4) มีอิทธิพลทางตรงตอจัดการ
ความสัมพันธ (factor 6) โดยมีคาสัมประสิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.29 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ
7.74 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.038 และคาสัมประสิทธิก์ ารทํานาย
(R2) เทากับ 0.45 นั่นคือเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทํานายการจัดการความสัมพันธรอยละ 45
สมการโครงสรางที่ 3
Factor 9 = 0.46*factor2 + 0.12*factor6 + 0.15*factor1 + 0.23*factor3 ,
(0.033)
(0.022)
(0.029)
(0.029)
13.77
5.55
5.04
7.89
Errorvar. = 0.18 , R2 = 0.54
(0.007)
26.47

จากสมการโครงสรางที่ 3 อธิบายไดวา (1) การจัดระเบียบระบบงาน (factor 2) มี
อิทธิพลทางตรงตอการประกันคุณภาพ (factor 9) โดยมีคาสัมประสิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.46
คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 13.77 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.033
และคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.54 นั่นคือการการจัดระเบียบระบบงานสามารถ
ทํานายการประกันคุณภาพไดรอยละ 54 (2) การจัดการความสัมพันธ (factor 6) มีอิทธิพล
ทางตรงตอการประกันคุณภาพ (factor 9) โดยมีคาสัมประสิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.12 คาสถิติ
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ทดสอบ (t) เทากับ 5.55 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.022 และคา
สัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.45 นั่นคือการจัดการความสัมพันธสามารถทํานายการ
ประกันคุณภาพไดรอยละ 45 (3) การวางแผนกลยุทธ (factor 1) มีอิทธิพลทางตรงตอการประกัน
คุณภาพ (factor 9) โดยมีคาสัมประสิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.15 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 5.04
คาความคาดเคลื่อนมาตรฐานมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.029 และคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2)
เทากับ 0.54 นั่นคือเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทํานายการจัดระเบียบระบบงานรอยละ 54 และ
(4) การเนนการเรียนการสอน (factor 3) มีอิทธิพลทางตรงตอการประกันคุณภาพ (factor 9) มี
คาสัมประสิทธเสนทาง (P) เทากับ 0.23 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 7.89 คาความคาดเคลื่อน
มาตรฐานมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.029 และคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2) เทากับ 0.54 นั่นคือ
การเนนการเรียนการสอนสามารถทํานายการประกันคุณภาพไดรอยละ 54

หลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่สนับสนุนรูปแบบความสัมพันธเชิงตรรกของ
องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. ความสัมพันธระหวางการวางแผนกลยุทธกับการจัดระเบียบระบบงาน
1
การวางแผน
กลยุทธ

2
การจัดระเบียบ
ระะบบงาน

แผนภูมิที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางการวางแผนกลยุทธกับการจัดระเบียบระบบงาน
การวางแผนกลยุทธ (School Strategic Planning) หมายถึง ความสามารถในการใช
กระบวนการคิดหลากหลายรูปแบบอยางเปนระบบบนฐานขอมูลที่ถูกตอง และเปนการตัดสินใจไว
ลวงหนากอนวาจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม ใครเปนผูทํา และทําอยางไร เปนกระบวนการ
ตัดสินใจบนหลักการและขอมูลอยางเปนระบบระเบียบ กําหนดวัตถุประสงค และแนวทาง/วิธีการ
กระทําไวลวงหนา เนนการคิดเชิงระบบ คิดแบบองครวม และคิดเพื่ออนาคตที่ดีกวา ขอสนับสนุน
ความสัมพันธระหวางการวางแผนกลยุทธและการจัดระเบียบระบบงาน ซึ่งสอดคลองกับเกณฑ
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การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พิจารณาผลการดําเนินงาน/ระบบงาน
บรรลุตามมาตรฐาน/เปาหมายตามแผนกลยุทธของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาตองทําแผนกล
ยุทธใหเปนหลักฐานและรองรอยเพื่อยืนยันระบบปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธของสถานศึกษา
สอดคลองกับการวิจัยของดิเรก วรรณเศียร พบวา การวางแผนกลยุทธ โดยการจัดทําแผนกลยุทธ
ตองเกี่ยวของสัมพันธกับหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนรู การประกันคุณภาพ การพัฒนาและ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน พบวา
เครื่ อ งมื อ การจัด การสถานศึ ก ษาสมัย ใหม ที่ช ว ยทํ า ให ผูป ฏิ บัติ ง านสามารถทํา งานได อ ยา งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น คือ การวางแผนกลยุทธ และสอดคลองกับการศึกษาวิจัย
การจัดการโซอุปทานที่มีประสิทธิผลของบริษัทซีเกท (Seagate) โดยเบย, ถัง และเบนเน็ท (Bay,
Tang and Bennett) พบวาปจจัยความสําเร็จในการจัดการโซอุปทานประกอบดวย 1) การมี
วิสัยทัศนและมีสวนรวมของผูบริหาร 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอม 3) การกําหนดยุทธศาสตร 4)
การสรางวัฒนธรรม 5) การจัดการการเปลี่ยนแปลง 6) การอบรม และ 7) การพัฒนาอยางตอเนื่อง
และเพิ่มเติมขอคิดเห็นวาเพื่อพัฒนาอยางยิ่งยืน องคกรตองทําความถูกตองในการวางแผนงาน
และการวัดผลอยางเหมาะสมที่สุดดวย สอดคลองกับแนวคิดแม็คนามารา (McNamara) กลาววา
การวางแผนกลยุทธขององคกรเปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการบริหารสถานศึกษาให
ประสบความสําเร็จ เพราะเปนตัวแบบพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธที่ทุกองคการจําเปนตองใช
เพื่อพัฒนาและกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือจัดระเบียบระบบงาน ประกอบดวย การกําหนด
ภารกิจ การเลือกจุดมุงหมาย การกําหนดกลยุทธ การกําหนดแผนงาน และติดตามปรับปรุงแผน
คลายกับแนวคิดของอลิสัน และเคย (Allison and Kaye) ที่กลาววา การวางแผนกลยุทธของ
องคกรเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เปนพลวัตร และบอยครั้งที่ยากตอ
การคาดเดาที่แผนกลยุทธจะเนนหนักในการตัดสินใจที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดระบบงานหลักหรือ
สมรรถนะขององค ก รอย า งเหมาะสมเอื้ อ ต อ ความสํ า เร็ จ และตอบสนองต อ สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษา เดวียและเอลลิสัน (Davies and Ellison)
ที่กลาววาการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษามีความเชื่อมโยงกับการจัดระเบียบระบบงาน 3
ประการ คือ (1) ผลลัพธของระบบการเรียนรู ความกาวหนาและผลสัมฤทธของนักเรียน (2) ระบบ
การสงเสริมคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ (3) สมรรถนะดานการจัดการ
ทรัพยากรทางการบริหาร ระบบงบประมาณ โครงสรางการบริหารสถานศึกษา และการจัดองคการ
สรุ ป จากข อ สนั บ สนุ น และแนวคิ ด ดั ง กล า วข า งต น แสดงให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการ
วางแผนกลยุทธที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการจัดระเบียบระบบงาน
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2. ความสัมพันธระหวางการเนนการเรียนการสอนกับการจัดระเบียบระบบงาน
3
การเนนการเรียน
การสอน

2
การจัดระเบียบ
ระะบบงาน

แผนภูมิที่ 8 แสดงความสัมพันธระหวางการเนนการเรียนการสอนกับการจัดระเบียบระบบงาน
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 8 สอดคลองกับขอคนพบการ
วิจัยของสคิปเบอร (Scribner) แซมมอนล ฮิลแมนและมอรติมอร (Sammons, Hillman and
Mortimore) คลิกแมนและคณะ (Glickman and others) ศูนยศึกษาและฝกอบรมแหงสเตท ออฟ
วิกตอเรีย (State of Victoria : Department of Education and Training) ปเตอรและวอเตอรแมน
(Peter and Waterman) เซอรจิโอวานนี่ (Sergiovani) ที่ไดพบไปในทิศทางเดียวกันวา การมุงเนน
การเรียนการสอนเป นบทบาทหนา ที่หลักของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาตองมุง มั่นที่จะสรา ง
ผลผลิ ต ที่ บ ริ ษั ท หรื อ องค ก รทํ า ได ดี ที่ สุ ด ซึ่ ง ก็ คื อ การสร า งระบบปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ระบบงานที่ มี
ประสิทธิภาพ ในความหมายของสถานศึกษาก็คือ ระบบการเรียนรูที่ดีที่สุด เหมาะสมกับผูเรียน
โดยตองสรางระบบหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เข็มแข็ง 9 ดาน คือ 1) เนนนักเรียนเปน
ศูนยกลางของการบริหารจัดการ 2) มีแผนงานวิชาการที่ดี 3) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
สงเสริมกระบวนการเรียนรูของนักเรียน 4) การสรางบรรยากาศหองเรียนคุณภาพ 5) สงเสริมการมี
ปฏิสัมพันธตอกันแบบกลุม 6) พัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญในการจัดทําแผนการเรียนการสอน 7)
ใชภาวะผูนําวิชาการแบบมีสวนรวม 8) สงเสริมการแกปญหาอยางสรางสรรค และ 9) ผูปกครอง
และผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของนงลักษณ
เรือนทอง พบวา การเนนการเรียนการสอน ประกอบดวย ใชกลยุทธ เนนบทบาทการศึกษาชัดเจน
บุคลากรพัฒนาตนเอง มีมาตรฐานระบบประเมินผลที่เนนมาตฐานและชัดเจน และ 5) ครูมีการ
สอนที่คํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคล ครูมีเปาหมายการสอนที่
ชัดเจน โรงเรียนมีระบบการวัดผลของนักเรียนที่เนนมาตรฐาน โรงเรียนมีการปฏิบัติที่เนนดาน
วิชาการ และ โรงเรียนมีการพัฒนางานดานวิชาการเพื่อความกาวหนาของนักเรียน
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการเนน
การเรียนการสอนที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการจัดระเบียบระบบงาน
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3. ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดระเบียบระบบงาน

4
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2
การจัดระเบียบ
ระะบบงาน

แผนภูมิที่ 9 แสดงความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดระเบียบระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีความสําคัญตอความสําเร็จของ
สถานศึกษาอยางมาก ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพ ยอมสง ผลใหการปฏิบัติ
ภารกิจบรรลุผลสําเร็จไดอยางคลองตัว รวดเร็ว ถูกตองและไดเปรียบในการแขงขันกวา ดังนั้น
สถานศึกษาตองมีการวางแผนจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 9 สอดคลองกับขอคนพบการ
สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 1 การใช ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู และยุทธศาสตรที่ 2 การใช ICT เพือ่ การ
บริ ห ารและบริ ก ารทางการศึ ก ษา สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ ม นา พุ ม ประพาฬ ที่ พ บว า
สถานศึกษาที่มีการบริการที่มีประสิทธิภาพตองจัดใหมีกลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยกลุ
รับผิดชอบงานหาประการ คือ 1) จัดวางระบบเครือขาย 2) งานคอมพิวเตอรเพื่อการบริหาร 3) งาน
คอมพิวเตอรเพื่อการคนควา (เครือขายอินเตอรเน็ต) 4) งานคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู และ 5)
งานโสตทัศนศึกษา อีกทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จในการ
จัดการโซอุปทานในอุตสาหกรรมคาปลีก โดยมุนินทร ลพบุรี ที่พบวาองคกรคาปลีกใหความสําคัญ
การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอันดับที่ 1 ในการบริหารจัดการโซอุปทานเพื่อสราง
ความสําเร็จขององคกร รวมสอดคลองการวิจัยของนิเวศน อุดมรัตน ที่พบวา การจัดทําระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอนเป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ มาก
เชนเดียวกับการวิจัยของมุนินทร ลพบุรี สาธิต พะเนียงทอง ธนิต โสรัตน ลวนพบวาปจจัยสําคัญ
ความสําเร็จในการจัดการโซอุปทาน คือ องคกรตองใหความสําคัญกับการจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนอันดับแรก
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการจัดระเบียบระบบงาน
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4. ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการจัดระเบียบระบบงาน

5
การมีสวนรวม

2
การจัดระเบียบ
ระะบบงาน

แผนภูมิที่ 10 แสดงความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมกับการจัดระเบียบระบบงาน
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 10 สอดคลองกับขอคนพบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรูที่ไดใชแนวคิดเชิง
ระบบเขามาจัดการคุณภาพสถานศึกษา โดยจัดกลุมงานสถานศึกษาเปนระบบยอย 10 ระบบ โดย
มีความเชื่อวาทุก ๆ ระบบตองมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ถาระบบใดระบบหนึ่งมีปญหาจะ
สงผลใหระบบใหญคือโรงเรียนไมมีคุณภาพ โดยไดสรุปวา ปจจัยความสําเร็จของการจัดการ
สถานศึกษาขึ้นอยูกับ3 องคประกอบคือ 1) องคประกอบดานคน ประกอบดวย ภาวะผูนํา ทัศนคติ
และทักษะ และการทํางานเปนทีม 2) องคประกอบดานระบบ ประกอบดวย คูมือระบบ วงจรระบบ
คุณภาพ และ ขอบขายความรับผิดชอบ และ 3) องคประกอบการจัดการ ประกอบดวย การสื่อสาร
การกํากับติดตามและความรวมมือ สอดคลองกับการศึกษาของนิภา พงศวิรัตน ที่พบวา ความรูส กึ
เปนเจาของ การมีสวนรวม การสรางความสัมพันธระหวางผูรวมงาน สรางเครือขายการรวมคิด
รวมทํา รวมรับผลประโยชนและรวมเผยแพรงาน สรางศูนยรวมการปองกัน การแกไขและพัฒนา
งานในสถานศึกษา เปนการสรางปจจัยความในการทํางานรวมกันและสรางภาพพจนการทํางานที่
ดีเลิศ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษา ลี , เรา และนาธาน (Lee , Rao and Nathan) ที่
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การโซ อุ ป ทานจากกิ จ กรรม 6 กิ จ กรรมและพบว า กิ จ กรรมที่ 1
ยุทธศาสตรการเปนพันธมิตร การรวมมือการทํางานกับผูจัดหาดําเนินการอยูในระดับมากที่สุด
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของดิ เ รก วรรณเศี ย ร ที่ ไ ด เ สนอว า การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory Management) คือวิธีการบริหารหรือรูปแบบการตัดสินใจ ซึ่งเปดโอกาสใหทุกฝาย
ที่เกี่ยวของกับงานหรือการบริหารมีสวนแสดงความคิดเห็น และสอดคลองกับธนิต โสรัตน กลาววา
การจัดการความรวมมือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการโซอุปทาน
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการมีสวน
ที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการจัดระเบียบระบบงาน
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5. ความสัมพันธระหวางการจัดการสมรรถนะบุคคลกับการจัดการความสัมพันธ
8
การจัดการ
สมรรถนะบุคคล

6
การจัดการ
ความสัมพันธ

แผนภูมิที่ 11 แสดงความสัมพันธระหวางการจัดการสมรรถนะบุคคลกับการจัดการความสัมพันธ
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 11 สอดคลองกับ
สอดคลองกับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติที่กําหนดใหมุงเนน
ทรั พ ยากรบุ ค คลใหเป น ตั ว กระตุ น ให บุ ค คลปฏิ บั ติ ง านให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและเต็ ม ความรู
ความสามารถอยางไร มีการจัดการสมรรถนะบุคคลเพื่อใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพสงผลใหการ
ดําเนินงานขององคกรประสบความสําเร็จ และยังสอดคลองกับผลงานเขียนของไลเคอร (Liker)
เจาขงหนัวฃงสือ The Toyota Way ที่สรุปวาความสําเร็จของบริษัทโตโยตาเกิดจากจัดการ
องคประกอบของบริษัทอยางเปนระบบ ทุกองคประกอบจะทํางานรวมกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่ง
ลักษณะการทํางานรวมกันอยางอยางเปนระบบตองผานการฝกปฏิบัติทุกวันๆ จนเปนแนวปฏิบัติที่
กระทําอยางเปนนิสัยอยางสม่ําเสมอ มิใชการปฏิบัติการเพียงชั่วครั้งชั่วคราว อีกทั้งสอดคลองกับ
บุญดี บุญญากิจ และพานิช เหลาศิริรัตน ไดสังเคราะหองคประกอบความสําเร็จในการจัดการ
องคกร พบวา มี 4 เหมือนกัน 1) วิสัยทัศนและความมุงมั่นของผูบริหารระดับสูง 2) วัฒนธรรม
องคกรที่เดนชัดตามความสามารถหลักขององคกร 3) โครงสรางองคกรแบบระนาบ (Horizontal
Structure) 4) การมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 5) การรับฟงเสียงสะทอนจากผูรับบริการ
6) ความพรอมของทุนมนุษย ทั้งในองคกรและแยกองคประกอบ และ 6) เทคโนโลยีและสารสนเทศ
และสอดคลองกับงานวิจัยของ โรบินสันและมัลฮอทรา (Robinson and Malhotra) ซึ่งพบวา
ความสําเร็จของการจัดการโซอุปทาน คือ การพัฒนาสมรรถนะบุคคลใหมีความไววางใจซึ่งกันและ
กันตลอดจนเกิดเปนความรวมมือกันภายในโซอุปทาน สงเสริมใหบุคคลหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่
ชวยในการรวมพลังและการจัดระบบโซอุปทาน โดยมีการประยุกตใชระบบขอมูลรวมกันตลอดโซ
อุปทานอยางแทจริง
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการจัดการ
สมรรถนะบุคคลมีอิทธิพลโดยตรงตอการจัดการความสัมพันธ
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6. ความสัมพันธระหวางการวางแผนกลยุทธกับการจัดการความสัมพันธ

1
การวางแผนกลยุทธ

6
การจัดการ
ความสัมพันธ

แผนภูมิที่ 12 แสดงความสัมพันธระหวางการวางแผนกลยุทธกับการจัดการความสัมพันธ
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 12 สอดคลองกับเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติเพื่อองคกรที่เปนเลิศของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ การวางแผนกลยุทธ
เปนการปฏิบัติการของผูนําระดับสูงขององคกรในการวางแผน สรางระบบ จัดการความสัมพันธ
ของทรัพยากรการบริหารอยางสมดุลเพื่อรักษาใหองคกรมีผลการดําเนินการที่ดีอยางยิ่งยืน เพื่อให
เห็นทิศทาง และเปนเครื่องมือชี้นําและสรางความแข็งแกรงของผลการดําเนินการขององคกร
สอดคลองกับการศึกษาของดิเรก วรรณเศียร พบวา รูปแบบการวางแผนเพื่อนําองคกรศึกษาตอง
วางแผนกลยุทธ โดยการจัดทําแผนกลยุทธตองเกี่ยวของสัมพันธกับหลักสูตรและการปฏิรูปการ
เรียนรู การประกันคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร และงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สอดคลอง
ปรีชา หงสใกรเลิศ ที่กลาววา การวางแผนกลยุทธทําใหเกิดรูปแบบหรือวัฒนธรรมการทํางานแบบ
ทีมที่มีประสิทธิภาพมากกวาการวางแผนแบบเดิม สอดคลองขอสรุปของกับสมชาย ภคภาส
วิ วั ฒ น ที่ พ บว า การวางแผนกลยุ ท ธ เ ป น การกํ า หนดทิ ศ ทางการจั ด การความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบองคกรหรือทรัพยากรในการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และคลองกับการศึกษา
ของจิตราภรณ ใยศิลป พบวารูปแบบการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
การจัดการวามสัทพันธขององคประกอบ 7 ดาน คือ 1) โครงสรางกับคณะกรรมการจัดทําแผนกล
ยุทธ 2) การเตรียมความพรอมของขอมูลและบุคลากรเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 3) การนําขอมูล
ชุมชนและนโยบายดานสังกัดมาพิจารณาในการทําแผนกลยุทธ 4) การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน 5) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 6) การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการกําหนด
เปาประสงค การพัฒนา วิสัยทัศน และกลยุทธสถานศึกษา และ 7) การควบคุม กํากับ ติดตาม
สรุปและรายงานผลแผนกลยุทธ
สรุ ป จากข อ สนั บ สนุ น และแนวคิ ด ดั ง กล า วข า งต น แสดงให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการ
วางแผนกลยุทธมีอิทธิพลโดยตรงตอการจัดการความสัมพันธ
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7. ความสัมพันธระหวางการเนนการเรียนการสอนกับการจัดการความสัมพันธ

3
การเนนการเรียน
การสอน

6
การจัดการ
ความสัมพันธ

แผนภูมิที่ 13 แสดงความสัมพันธระหวางการเนนการเรียนการสอนกับการจัดการความสัมพันธ
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 13 สอดคลองกับขอสรุป
จากการศึกษาของปเตอรและวอเตอรแมน (Peter and Waterman) ที่พบวาองคกรที่ประสบ
ความสําเร็จตองมุงทําแตธุรกิจที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ คือมุงการใชทรัพยากรและมุงมั่นที่
จะสรางผลผลิตที่บริษัทหรือองคกรทําไดดีที่สุด สอดคลองกับวิสัยทัศนของวอลตัน (Walton) ผูนํา
แหงวอล-มารท (Wall- Mart) ที่มุงมั่นบริหารจัดการรานคาปลีกใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ซึ่งเขาไดบันทึกไวประวัติของเขาที่ชื่อวา “ทําในอเมริกา” วา “ผมเขาใจดีวาไมมีใครทราบแมกระทั่ง
ลูกทีมฝายบริหารของผม และก็ไมเขาใจวา ผมตองการใหเปนบริษัทของเราตั้งแตเริ่มแรก เปน
บริษัทที่มุงเนนการปฏิบัติตามความสามารถหลัก มันเปนดังวิญญาณของบริษัท เราตองมีบุคลากร
ที่สามารถสรางอะไรตอมิอะไรใหเกิดขึ้นมาใหไดนั่นแหละสิ่งที่เราตองการ ซึ่งก็คือการสรางรานคา
ปลีกที่มีระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ” คลองกับลูเนนเบิรกและออนสแตน (Lunenburg and
Ornstein) ที่สรุปวาลักษณะโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดีเดนนั้นพันธกิจของโรงเรียนชัดเจน (A
clear school mission) คือบุคลากรที่มีสวนรวมในภาระผูกพันของเปาหมายการเรียนการสอนที่
เปนผลการวิชาการเปนหัวใจสําคัญ สอดคลองการวิจัยของสุมมา พุมประพาฬ ที่พบวา หัวใจของ
การจัดการงานวิชาการใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง คือตองจัดการความสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของสนั่น แกวนุช ที่ศึกษาความคิดเห็นของครูที่
มีตอการบริหารจัดการโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน พบวาผูบริหารตองสงเสริม
สนับสนุนครูใหมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน สงเสริมใหครูมี
การนํ า นวั ต กรรมใหม ๆ เข า มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ก ารสอนแม
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับนักเรียน
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการเนน
การเรียนการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอการจัดการความสัมพันธ

248
8. ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความสัมพันธ

4
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6
การจัดการ
ความสัมพันธ

แผนภูมิที่ 14 แสดงความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความสัมพันธ
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 14 สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของอิราวัฒน ชมระกา ที่ไดศึกษาการจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง พบวา
ปจจัยความสําเร็จการจัดการเครือขายตองบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะบูรณาการ I =
Information : ขอมูลขาวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล สิ่งใดๆ
ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และ T =
Technology : เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการผลิต การสรางและการใชสิ่งของ
กระบวนการ หรืออุปกรณที่ไมไดมีธรรมชาติ รวมทั้งการนําเอาแนวคิด หลักการ เทคนิค ความรู
และระเบี ย บวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการทํ า งานเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับหลักการของวิถีแหงโตโยตาที่สนับสนุนวาความสําเร็จ
ของโตโยต า เป น การดํ า เนิ น การอย า งเคร ง ครั ด กั บ 14 หลั ก การ และหลั ก การข อ ที่ 8 การใช
เทคโนโลยีที่เชื่อถือได และผานการทดสอบมาอยางละเอียดถี่ถวนแลวเทานั้น เพื่อสนับสนุนคน
และกระบวนการ ประกอบดวย 1) ใชเทคโนโลยีเพื่ อสนับสนุนบุคลากรมิ ใชเพื่อแทนบุคลากร
บ อ ยครั้ ง ต อ งการดํ า เนิ น กระบวนการโดยผู ป ฏิ บั ติ ก ารก อ นเสริ ม เทคโนโลยี เ พื่ อ สนั บ สนุ น
กระบวนการนั้นเปนการดีที่สุด 2) เทคโนโลยีที่จะนํามาใชตองผานการทดสอบอยางถี่ถวน 3)
เทคโนโลยีที่นํามาใชตองไดรับการดัดแปลงใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและบริบทขององคกร และ
4) กระตุ น บุ ค ลากรให พิ จ ารณาเทคโนโลยี ใ หม ๆ ในการใช เ ป น ตั ว ช ว ยในการปฏิ บั ติ ง านให มี
ประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งสอดคลองกับความสําเร็จของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และ
สํานักงานประกันสังคมที่ตางใหความสําคัญกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเพื่อให
การจัดการในทุกระบบปฏิบัติการสนองความตองการของผูรับบริการอยางเกิดประโยชนสูงสุด
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการจัดการ
สมรรถนะบุคคลมีอิทธิพลโดยตรงตอการจัดระเบียบระบบงาน
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9. ความสัมพันธระหวางการจัดระเบียบระบบงานกับการประกันคุณภาพ

2
การจัดระเบียบระบบงาน

9
การประกันคุณภาพ

แผนภูมิที่ 15 แสดงความสัมพันธระหวางการจัดระเบียบระบบงานกับการประกันคุณภาพ
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 15 สอดคลองกับการวิจัย
และขอคนพบสุมมา พุมประพาฬ ที่พบวารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบดวยกลุมงาน 8 กลุมงาน โดยกลุมงาน 6) กลุมงานพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา สอดคล อ งการศึ ก ษาวิ จั ย ของนิ ภ า พงศ วิ รั ต น พบว า การสร า งระบบบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพและสรางระบบที่ตรวจสอบได สงผลโดยตรงตอการดําเนินระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา ลักษณะคลายกับหลักการของวิถีแหงโตโยตา หลักการขอที่ 2 สรางการไหลของ
กระบวนการตอเนื่องโดยออกแบบกระบวนการทํางานใหมเพื่อบรรลุการไหลของสิ่งที่มีคุณคามาก
(การทํางานอยางเปนกระบวนการที่ถูกตองจะทําใหผลิตผล/งานที่ไดถูกตอง)และหลักการขอที่ 6
งานที่เปนมาตรฐานเปนพื้นฐานสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องและการใหอํานาจแกพนักงาน
โดยใชวิธีการที่มีเสถียรภาพ และสามารถทําซ้ําไดในทุกที่ทุกสถานการณ และรวบรวมการเรียนรูที่
เปนการปฏิบัติที่ดีที่สุดใหเปนมาตรฐาน รวบรวมเรียบเรียงจัดทําเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หากมีการเปลี่ยนยายงานหลักบุคลากรใหมจะไดรับการถายทอดแนวปฏิบัติตอได และคลองกับ
ระเบียบสํานักนายกวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 และ
ปรับปรุงเพิ่มเติมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
หลักการที่ 3 หลักการโปรงใส คือ 1) สถานศึกษามีความโปรงใสดานโครงสราง 2) สถานศึกษามี
ความโปรงใสดานการใหคุณ 3) สถานศึกษามีความโปรงใสดานการใหโทษ และ 4) สถานศึกษามี
ความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล และหลักการที่ 5 หลักสํานักรับผิดชอบ ประกอบดวย 1)
สถานศึ ก ษามี ก ารสร า งความเป น เจ า ของร ว มกั น 2) สถานศึ ก ษามี เ ป า หมายชั ด เจน 3)
สถานศึกษามีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และ 4) สถานศึกษามีระบบติดตามประเมินผล
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการจัด
ระเบียบระบบงานมีอิทธิพลโดยตรงตอการประกันคุณภาพ
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10. ความสัมพันธระหวางการจัดการความสัมพันธกับการประกันคุณภาพ

6
การจัดการความสัมพันธ

9
การประกันคุณภาพ

แผนภูมิที่ 16 แสดงความสัมพันธระหวางการจัดการความสัมพันธกับการประกันคุณภาพ
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 16 สอดคลองกับการ
การศึก ษาวิจั ยของเก็จ กนก เอื้อ วงศ ที่ไดศึกษาการวิเคราะหป จจัย ที่ส งเสริ มและป จจัยที่เปน
อุปสรรคตอการดําเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
สนับสนุนความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นอยูกับ 7 ปจจัย โดย
ปจจัยที่มีความสําคัญอันดับ 2 คือ ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการซึ่งประกอบดวย 1) ความสัมพันธ
ที่ดีของครู มีความรักใคร กลมเกลียวกัน ไมแบงแยก 2) การมีแบบแผนการทํางานเปนทีม มีความ
รวมแรงรวมใจและแบงปนชวยเหลือกัน 3) การมีตัวแบบของการเปนครูที่ดีและปฏิเสธครูที่ขาด
ความรับผิดชอบ 4) วัฒนธรรมการทํางานในสถานศึกษามีลักษณะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ
5) วัฒนธรรมการทํางานที่ยอมรับและคุณคาของการปรับปรุงและประเมินเพื่อพัฒนา สอดคลอง
กับคาเมรอนและเอททิงตัน (Carmeron and Ettington) ที่พบวาวัฒนธรรมองคกรและการจัดการ
ความสัม พัน ธโดยตรงกับความสําเร็จของการบริห ารจัดการสถานศึกษาโดยเปน วัฒนธรรมที่
เขมแข็งสอดคลองเขากับองคกร ซึ่งจะผลักดันใหความเชื่อเปนแนวเดียวกันนํามาสูการปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับมารทเวท (Brathwaite) ที่กลาววาการจัดการความสัมพันธที่มี
ประสิทธิภาพของผูบริหาร เปนกลไกสําคัญในการสรางใหโรงเรียนบรรลุความสําเร็จในการดําเนิน
ภารกิจตางๆ ภายใตสภาพแวดลอมภายนอก และสงเสริมความสัมพันธที่ถูกตองเหมาะสมกับ
คานิยมทางวัฒนธรรมกับความเชื่อ กลยุทธของสถานศึกษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานของ
สถานศึ ก ษาให บ รรลุ ผ ลได โดยต อ งเป น วั ฒ นธรรมและการจั ด การความสั ม พั น ธ ที่ แ ข็ ง แกร ง
ประกอบดวยคานิยม พิธีการเรื่องเลาและขอปฏิบัติตางๆ ที่เปนบรรทัดฐานใหบุคคลปฏิบัติยึดตาม
ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานดวย
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการจัดมี
จัดการความสัมพันธมีอิทธิพลโดยตรงตอการประกันคุณภาพ
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11. ความสัมพันธระหวางการวางแผนกลยุทธกับการประกันคุณภาพ

1
การวางแผนกลยุทธ

9
การประกันคุณภาพ

แผนภูมิที่ 17 แสดงความสัมพันธระหวางการวางแผนกลยุทธกับการประกันคุณภาพ
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 17 สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และกฎหมายกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2546 ที่
กําหนดใหการจัดการประกันคุณภาพเปนภาระงานของการบริหารสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางมีแผน สอดคลองกับการจัดการของบริษัทโตโยตา ที่ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการ
คุณภาพและดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดมาจน เปนบริษัทที่ประสบความสําเร็จสูงสุดบริษทั หนึง่
ของโลกดวยหลักการของวิถีแหงโตโยตา 14 ประการ ซึ่งหลักการขอที่ 5 คือ สรางวัฒนธรรม “การ
หยุดทันทีเมื่อเกิดปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ” โดยมีความเชื่อวา “คุณภาพตั้งแตเริ่มตน (Built – in
Quality ) ขึ้นอยูกับการวางแผนที่ดีตั้งแตเริ่มตน เพื่อใหไดคุณภาพที่ถูกตองตั้งแตครั้งแรก และ
ยกระดับผลิตผลในระยะยาว สอดคลองกับวิจัยของเบย ถัง และเบนเน็ท (Bay, Tang and
Bennett) ที่ศึกษาวิจัยปจจัยการจัดการโซอุปทานที่มีประสิทธิผลของบริษัทซีเกท (Seagate) และ
พบว าประกอบด ว ย 1) การมี สว นร ว มของผูบริ หาร 2) การศึ ก ษาวิเ คราะหสภาพแวดลอม 3)
กําหนดยุทธศาสตร 4) การสรางวัฒนธรรมคุณภาพ 5) การจัดการการเปลี่ยนแปลง 6) การอบรม
และ 7) การพัฒนาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับการวิจัยของรุงชัชดาพร เวหะชาติ ที่ยืนยัน
สนับสนุนวาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของจัดการประกันคุณภาพเปนผลมาจากดําเนินการ
บริหารจัดการคุณภาพของ 6 องคประกอบ คือ 1) การนําและการวางแผนกลยุทธ 2) การบริหาร
จัดการระบบและกระบวนการ 3) การจัดการทรัพยากรบุคคลและทีมงาน 4) การจัดการความรู 5)
การจัดการความพึงพอใจของผูเรียนและผูเกี่ยวของ และ 6) การจัดการผลผลิต / ผลลัพธ
สรุ ป จากข อ สนั บ สนุ น และแนวคิ ด ดั ง กล า วข า งต น แสดงให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการ
วางแผนกลยุทธมีอิทธิพลโดยตรงตอการประกันคุณภาพ
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12. ความสัมพันธระหวางการเนนการเรียนการสอนกับการประกันคุณภาพ

3
การเนนการเรียน
การสอน

9
การประกันคุณภาพ

แผนภูมิที่ 18 แสดงความสัมพันธระหวางการเนนการเรียนการสอนกับการประกันคุณภาพ
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 18 สอดคลองกับการวิจัย
ของสคิ ป เบอร (Scribner) ที่ พ บว า การมุ ง เน น การปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นการเป น ผลโดยตรงต อ การ
ออกแบบระบบประกันคุณภาพการบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับการศึกษาวิจัยทางการศึกษา
ของแซมมอนล ฮิลแมนและมอรติมอร (Sammons, Hillman and Mortimore) ที่ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับองคประกอบที่สงผลถึงความสําเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนพบวาประกอบดวย 11
องค ป ระกอบ และองคป ระกอบการมุง เน น การปฏิบั ติก ารเรีย นการสอนเปน องคป ระกอบที่ มี
ความสําคัญเปนอันดับที่ 4 สอดคลองกับการศึกษาเรื่องโรงเรียนแหงการเรียนรูของธีระ รุญเจริญ
ที่พบวาโรงเรียนแหงการเรียนรูตองมีประสิทธิผลในการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนอยาง
แทจริง โดยดําเนินการ 4 เรื่อง คือ 1) การทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 2) การ
จัดการประเมินและนิเทศการเรียนการสอน และนําผลการประเมินมาปรับปรุงโรงเรียนตอเนื่อง 3)
การจัดให มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู และ 4) การจัดฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
สอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สอง (พ.ศ.
2549-2553) ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยครูตองดําเนินการ 7 เรื่อง คือ 1) มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษา 2)
มีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน 3) มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 4) มีความสามารถ
ใชเทคโนโลยี 5) มีการประเมินผลการเรียนการสอน 6) มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ และ 7) มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการเนน
การเรียนการสอนมีอิทธิพลโดยตรงตอการประกันคุณภาพ
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2.2 การนําเสนอ (propsing model) รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะห ประมวลขอคนพบ คือ องคประกอบทั้ง 9 องคประกอบ
จากตอนที่ 1 ผนวกกับการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุขององคประกอบการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากตอนที่ 2 ขอ 2.1 สรุปรูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และออกแบบเป น รู ป แบบเชิ ง เหตุ ผ ล ซึ่ ง นํ า เสนอเฉพาะรู ป แบบ
ความสัมพันธของขอคนพบ ดังแผนภูมิที่ 19 คือ

1 การวางแผนกลยุทธ

3 การเนน
การเรียนการสอน
2 การจัดระเบียบ
ระบบงาน
4 เทคโนโลยีสนเทศ

9 การประกันคุณภาพ

5 การมีสวนรวม

5 การมีสวนรวม

6 การจัดการ
ความสัมพันธ

8 การจัดการ
สมรรถนะบุคคล

แผนภูมที่ 19 รูปแบบความสัมพันธการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ครั้งที่ 1
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จากแผนภูมิที่ 19 สรุปไดวาขอคนพบการวิจัย คือ องคประกอบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 9 องคประกอบ โดยสรุปได ดังนี้
1) องคประกอบทั้ง 9 องคประกอบ คือ การวางแผนกลยุทธ การจัดระเบียบระบบงาน
การเนนการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ การมีสวนรวม การจัดการความสัมพันธ การ
บริหารความเสี่ยง การจัดการสมรรถนะบุคคล และการประกันคุณภาพ มีความสัมพันธกัน
2) องคประกอบที่มีอิทธิพลทางตรง ประกอบดวย (1) องคประกอบการวางแผนกลยุทธ
(School Strategic Planning) มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดระเบียบระบบงาน (School
Performance Alignment) การจัดการความสัมพันธ (School Relationship Management) และ
การประกันคุณภาพ (School Quality Assurance Management) (2) องคประกอบการเนนการ
เรียนการสอน (Learning and Teaching Orientation) มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดระเบียบ
ระบบงาน (School Performance Alignment) การจัดการความสัมพันธ (School Relationship
Management) และการประกันคุณภาพ (School Quality Assurance Management) (3)
องคประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) มีอิทธิพลทางตรง
ตอการจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment) และการจัดการความสัมพันธ
(School Relationship Management) (4) องคประกอบการมีสวนรวม (School Collaboration)
มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment) (5)
องคประกอบการประกันคุณภาพ (School Quality Assurance Management) มีอิทธิพลทางตรง
ตอการจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment) (6) องคประกอบการจัดระเบียบ
ระบบงาน (School Performance Alignment) มีอิทธิพลทางตรงตอการประกันคุณภาพ (School
Quality Assurance Management) และ (7) องคประกอบการจัดการสมรรถนะบุคคล
(Personnel Competency Management) และ
3) องคประกอบที่มีอิทธิพลทางออม ประกอบดวย (1) องคประกอบการประกันคุณภาพ
(School Quality Assurance Management) เปนผลทางออมองคประกอบการวางแผนกลยุทธ
Strategic
Planning) ที่ผานองคประกอบการจัดระเบียบระบบงาน (School
(School
Performance Alignment) และ (2) องคประกอบการประกันคุณภาพ(School Quality
Assurance Management) เปนผลทางออมขององคประกอบการวางแผนกลยุทธ (School
Strategic Planning) องคประกอบการเนนการเรียนการสอน (Learning and Teaching
Orientation) และองคประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)
ที่ผานองคประกอบการจัดการความสัมพันธ (School Relationship Management)
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2.3 การตรวจสอบยืนยัน (verification) รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1
จากการวิเคราะห สังเคราะห ประมวลขอคนพบ คือ องคประกอบทั้ง 9 องคประกอบจาก
ตอนที่ 1 ผนวกกับผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอนที่ 2 ขอ 2.1 ผูวิจัยไดนํามาตรวจยืนยันรูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ดวยวิธีประเมินเพื่อยืนยันรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิแบบชาติ
พันธุวรรณา (Ethnographic Future Research : EFR) โดยการนําเสนอองคประกอบให
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในวงการศึกษาระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวน 5 คน ผูทรงคุณวุฒิในวงการธุรกิจโดยเฉพาะดานการจัดการซัพพลายเชน จํานวน 5 คน
และผูบริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณายืนยันองคประกอบ 4 ดาน คือ ดาน
ความเหมาะสม (propriety standards) ดานความเปนไปได (feasibility standards) ดานความ
เปนประโยชน (utility standards) และความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards)2 ผลการ
ตรวจสอบยืนยันรูปแบบ ผูวิจัยสรุปเปนสองสวน ดังนี้
2.3.1 การวิเคราะหคาความถี่ (frequency : f) และคารอยละ (percentage : %) แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 26
ตารางที่ 26 พบวา ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
จํานวนรวม 5 คน ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการซัพพลายเชน จํานวน 5 คน และผูบริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน รวม 15 คน มีความคิดเห็นพองตองกันวา รูปแบบการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม (propriety standards) จํานวนรวม 15
คน คิดเปนรอยละ 100 มีความเปนไปได (feasibility standards) จํานวนรวม 15 คน คิดเปนรอย
ละ 100 มีความเปนประโยชน (utility standards) จํานวนรวม 15 คน คิดเปนรอยละ 100 และมี
ความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards) จํานวนรวม 15 คน คิดเปนรอยละ 100 ลักษณะ
นี้แสดงวา โดยภาพรวมการการตรวจสอบยืนยันรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครั้งที่ 1 มีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความเปนประโยชน และมีความถูกตอง
ครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย

2

G.F. Madaus,M.S. Scriven and D.I. Stufflebeam, Evaluation Education Model
Viewpoint on Education and Human Service Evaluation. Boston : Kluwer Nijhoff (1983),
399-402.

รวม

1. การวางแผนกลยุทธ (School Strategic Planning)
2. การจัดระเบียบระบบงาน
(School Performance Alignment)
3. การเนนการเรียนการสอน
(Learning and Teaching Orientation)
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Management)
5. การมีสวนรวม (Collaboration)
6. การจัดการความสัมพันธ
(Relationship Management)
7. การจัดการความเสี่ยง
(School Risk Management)
8. การจัดการสมรรถนะบุคคล
(Personnel Competency Management)
9. การประกันคุณภาพ
(Quality Assurance Management)

รูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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100
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ไมเหมาะสม

ความเหมาะสม

15

15

15

15
15

15

15

100

100

100

100

100
100

100

100

%
100
100

เปนไปได

f
15
15

f

%

เปนไปไมได

15

15

15

15
15

15

15

f
15
15

100

100

100

100

100
100

100

100

%
100
100

เปนประโยชน

f

%

ไมเปนประโยชน

ความคิดเห็น
ความเปนไปได
ความเปนประโยชน

15

15

15

15
15

15

15

f
15
15

100

100

100

100

100
100

100

100

%
100
100

ถูกตอง

f

%

ไมถูกตอง

ความถูกตองครอบคลุม

ตารางที่ 26 คาความถี่และคารอยละความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีตอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ครั้งที่ 1
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2.3.2 ความคิดเห็น ขอเสนอแนะและขอวิจารณเพิ่มเติมของผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม ความเปนไป ความเปนประโยชน และ ความถูกตอง
ครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย โดยเห็นวาทุกองคประกอบ
ลวนมีความสํา คัญตอความสําเร็จของสถานศึกษา โดยการบริหารจัดการองคประกอบแตละ
องคประกอบควรจะตองมีผูรับผิดชอบที่มีความรูความสามารถ ในที่นี้คือ ผูบริหาร และครูควรเปน
กลไกหลัก รวมทั้งตองใหความสําคัญผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้น บริหารแตละองคประกอบเชิงรุกมากขึ้น เมื่อพิจารณาเชิงลึกทุกองคประกอบมีความ
ซับซอนซึ่งไมสามารถบริหารจัดการแบบเดี่ยว ๆ ตองมองใหเห็นวาทุกองคประกอบมีความสัมพันธ
กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแนนอน ระดับความสําคัญของแตละองคประกอบนาจะไมเทากัน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของสถานศึกษา แตอยางไรก็ตามทุกองคประกอบมีความสําคัญ องคประกอบ
ที่นาจะเปนองคความรูใหมสําหรับการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา คือ การจัดการความเสี่ยง
ซึ่งเปนองคประกอบที่จะตองสรางความรู ความเขาใจใหแกทุกฝาย เพราะในสภาพความเปนจริง
ของสังคมปจจุบันความเขมขนของความเสี่ยงมีเพิ่มมากขึ้น แตในวงการศึกษาคอนขางละเลย
ไมใหความสํา คัญเทา ที่ควร อาจเปนเพราะวัฒนธรรมการทํางานแบบระบบราชการยังมีและ
เปนอยูมาก ยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งระบบ ผูทรงคุณวุฒิในวงการธุกิจเห็นพองตองกันวา
การนําแนวคิดการจัดการซัพพลายเชนไปใชในวงการศึกษาเปนไปไดแนนอน แตอาจจะไมไดผล
เทาที่ควร เพราะผลผลิตของสถานศึกษา คือ ผูเรียน ซึ่งเปนมนุษยที่บริหารจัดการยากกวาเพราะ
มนุษยมีชีวิตจิตใจ ในขณะที่วงการธุรกิจนั้นผลผลิตสวนใหญเปนผลิตภัณฑที่จับตองไดมากกวา
เปนรูปธรรมมากกวา เห็นผลเร็วกวา แตขอเสนอนะวาใหมุงมองหลักการ หลักคิดที่เปนแกนของ
การจัดการซัพพลายเชนแลวประยุกตใชอยางมีศิลป ซึ่งตรงนี้ตองขึ้นอยูกับผูนําองคกรเปนสําคัญ
แตขอชื่นชมวาผูวิจัยมีความคิดออกนอกกรอบดี กลาคิดและสามารถผสมผสานหลักการและ
แนวคิดสองสวนไดในระดับดีจนสามารถสรางนวัตกรรมการบริหารองคกรการศึกษารูปแบบใหม
ผูทรงคุณวุฒิไดเพิ่มเติมและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกตหลัการแนวคิด
การจัดการซัพพลายเชนไปปรับใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ควรปรับภาษาทางธุรกิจใหเปนภาษาที่เปนที่เขาใจในวงการศึกษา กลาวคือ
การจัดการซัพพลายเชนที่เปนที่เขาใจตรงกันทางธุรกิจ ซึ่งมีนัยเดียวกับในวงการศึกษา นั่นคือ การ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ หรือกลยุทธในการบริหารจัดการที่สรางความสมดุลของทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยางแทจริง
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2. ควรศึกษาเชิงลึกในแตละองคประกอบ เนื่องจากแตละองคประกอบนาจะมี
ความสําคัญตางกันตามบริบทของสถานศึกษา
3. ควรนําพันธกิจหลักของสถานศึกษาในปจจุบันเปนตัวตั้ง แลวควรศึกษาวา
องคประกอบใดที่มีอิทธิผลตอการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา โดยขอใหนําองคประกอบที่ได
จากการศึกษาไปใชปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
4. ควรนําองคประกอบทั้ง 9 ไปเปนขอบเขตการวิจัย (Theorical Framwork) ใน
การศึกษาตอยอดระดับตอไป
5. การนําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร
นําเสนอ (propose model) ในรูปแบบเชิงระบบ เพราะขอคนพบจากงานวิจัยนี้ลวนอยูในสวนของ
กระบวนการ แตเพื่อใหมองเห็นรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนแบบองครวม (holistic model) ซึ่ง
จะทําใหมองเห็นภาพการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชัดเจนขึ้น ควรเพิ่มเติม
สวนของปจจัยนําเขา (inputs) ผลผลิต (outputs) และขอมูลยอนกลับ (feedback) ดวยจะทําให
งานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้น และเปนโมเดลตนแบบสําหรับวงการศึกษาตอไป
2.4 การนําเสนอ (propdsing model) รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
จากการตรวจสอบยืนยันรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1 ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะใหนําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนลักษณะรูปแบบเชิงระบบ โดยใหเพิ่มเติมสามสวน ดังนี้คือ
1) สวนของปจจัยนําเขา (Inputs) คือ ผูจัดหาและผูจัดสง (suppliers) ซึ่งอาจเปน
ทั้งผูจัดหาและผูจัดสงวัตถุดิบตนน้ําเขาสูระบบการผลิต ซึ่งควรประกอบดวย ผูปกครอง โรงเรียน
จบมา เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักพิมพ หนวยงานที่ใหการสนับสนุน ฯลฯ
2) สวนของผลผลิต (outputs) คือ ลูกคา (customer) อาจเปนทั้งลูกคาตนน้ํา ลูกคา
กลางน้ํา และลูกคาปลายน้ําในระบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตอง
เปนผลผลิตที่สนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา
3) สวนของขอมูลยอนกลับ (feedback) คือ ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนทั้ง
ทางตรงและทางออมตอระบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนั้นเพื่อไดรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานองครวม
(holistic model) ผูวิจัยจึงไดออกแบบและนําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 แสดงดังแผนภูมิที่ 20 ดังนี้

- นักเรียน
- ขอมูลนักเรียน
- งบประมาณ
- นโยบาย
- สื่อการเรียน
- สิ่งอํานวย
ความสะดวก
ฯลฯ

- ผูปกครอง
- โรงเรียนที่จบมา
- เขตพื้นที่
- กระทรวง (ศธ.)
- สํานักพิมพ
- หนวยงานที่ให
การสนับสนุน
ฯลฯ
วิชาการ

ม.1

การจัดการ

งบประมาณ

ม..3
บุคคล

ม..4

ม..5

การจัดการ

5. การมีสวนรวม
6. การจัดการความสัมพันธ
7. การจัดการความเสี่ยง
8. การจัดการสมรรถนะบุคคล
9. การประกันคุณภาพ

ม.2

การจัดการ

ทั่วไป

ม..6

การจัดการ

OUTPUTS
- คุณภาพผูเรียน
- ความงอกงาม
ในตัวนักเรียน
- ประกาศนียบัตร
- นักเรียนไดรับ
ดูแลชวยเหลือ
- ผูเรียนสุขภาพดี
ฯลฯ

แผนภูมิที่ 20 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครัง้ ที่ 2

วิจัยความตองการ/พึงพอใจ + ออกแบบปจจัย/กระบวนการ/ผลผลิต + ตรวจสอบยอนกลับเปาหมาย

INPUTS

SUPPLIER

1. การวางแผนกลยุทธ
2. การจัดระเบียบระบบงาน
3. การเนนการเรียนการสอน
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ

PROCESS = MANUFACTURE

- นักเรียน
- ผูปกครอง
- สถาบันที่
รับชวงตอ
- หนวยงาน
- นายจาง
ในอนาคต
ฯลฯ

CUSTOMER
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2.5 การตรวจสอบยืนยัน (verification) รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ที่ได
ปรับปรุงตามที่ผูทรงคุณวุฒิแนะนําใหนําเสนอเปนรูปแบบเชิงระบบเปด โดยใหเพิ่มเติมสามสวน
คือ 1) สวนของปจจัยนําเขา (Inputs) 2) สวนของผลผลิต (outputs) และ 3) สวนของขอมูล
ยอนกลับ (feedback) ตามแผนภูมิที่ 20 นํากลับไปตรวจสอบยืนยันและเพิ่มความนาเชื่อถือของ
รูปแบบดวยวิธีประเมินเพื่อยืนยันรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิแบบชาติพันธุวรรณา (Ethnographic
Future Research : EFR) อีกครั้ง โดยไดนําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ใหผูทรงคุณวุฒิสามกลุมเดิมที่ตรวจสอบยืนยันรูปแบบครั้งที่ 1 จํานวน 15 คน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการจํานวน 5 คน
ผูทรงคุณวุฒิในวงการธุรกิจโดยเฉพาะดานการจัดการซัพพลายเชน จํานวนรวม 5 คน และ
ผูบริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบยืนยันรูปแบบอีกครั้ง ตรวจยืนยัน 4 ดาน
คือ ดานความเหมาะสม (propriety standards) ดานความเปนไปได (feasibility standards)
ดานความเปนประโยชน (utility standards) และความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards)
ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ดังนี้
2.5.1 การวิเคราะหคาความถี่ (frequency : f) และคารอยละ (percentage : %)
จากตารางที่ 27 พบวา ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 15 คน มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา รูปแบบการจัดการ
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 มีความเหมาะสม (propriety
standards) จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100 มีความเปนไปได (feasibility standards) จํานวน
15 คน คิดเปนรอยละ 100 มีความเปนประโยชน (utility standards) จํานวน 15 คน คิดเปนรอย
ละ 100 และมีความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards) จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100
ลักษณะนี้หมายความวา รูปแบบการจัดการการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 มี
ความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความเปนประโยชน และมีความถูกตองครอบคลุมสอดคลอง
กับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย
2.5.2 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเปนโมเดล
ตนแบบสําหรับวงการศึกษา ซึ่งมีความสมบูรณสามารถนําไปประยุกตใชได
2. ควรนํารูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่ไดจาก
การวิจยั นี้ไปทดลองกับองคกรศึกษาตางสังกัด เชน สถานศึกษาสังกัดเอกชน สถานศึกษาระระดับ
อาชีวะ และสถาบันระดับอุดมศึกษา เปนตน

รวม

1. ผูสงมอบ (SUPPLIERS)
2. ปจจัยนําเขา (INPUTS)
3. กระบวนการ (PROCESS = MANUFACTURE)
3.1 การวางแผนกลยุทธ
3.2 การจัดระเบียบระบบงาน
3.3 การเนนการเรียนการสอน
3.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5 การมีสวนรวม
3.6 การจัดการความสัมพันธ
3.8 การจัดการความเสี่ยง
3.9 การจัดการสมรรถนะบุคคล
3.10 การประกันคุณภาพ
4. ผลผลิต (OUTPUTS)
5. ลูกคา (CUSTOMERS)
6. ขอมูลยอนกลับ (FEEDBACK)
วิจัยความตองการ/พึงพอใจ+ออกแบบปจจัย/
กระบวนการ/ผลผลิต+ ตรวจสอบยอนกลับปาหมาย

รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
f
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

100

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

เหมาะสม

f

%

ไมเหมาะสม

ความเหมาะสม
f
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

100

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

เปนไปได

f

%

เปนไปไมได

f
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

100

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

เปนประโยชน

f

%

ไมเปนประโยชน

ความคิดเห็น
ความเปนไปได
ความเปนประโยชน

ตารางที่ 27 คาความถี่และรอยละความคิดเห็นผูท รงคุณวุฒิทมี่ ีตอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ครั้งที่ 2

f
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

100

%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ถูกตอง

f

%

ไมถูกตอง

ความถูกตองครอบคลุม
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (mixed methodology)
วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) ทราบองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ 2) นําเสนอรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขั้นนี้ ไดศึกษา วิเคราะห สังเคราะห ประมวลองคความรูและสรุปตัวแปร
ที่ศึกษา ดวยเทคนิคการวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
(interview) และการสังเกตการปฏิบัติการจัดการสถานศึกษา (observation) ขั้นที่ 2 การนําเสนอ
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับขั้นนี้ผูวิจัยไดสรางแบบสอบเพื่อ
รวบรวมขอมูลเชิงประจักษ โดยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ตรวจคุณภาพแลว (คา ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .9893) ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก (การประเมิ น รอบสอง
พ.ศ.2549-2550) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ที่ไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ระดับดีมาก จํานวน 202 โรง ผูใหขอมูล ประกอบดวย
ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสามัญ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาชีพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนผูปกครอง ผูแทน
องค ก ร/ชุ ม ชน และผู แ ทนผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ รวบรวมข อ มู ล ทั้ ง หมดนํ า มาวิ เ คราะห ด ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social Science) และโปรมแกรม
ลิสเรล 8.72 (LISREL 8.72) สถิติวิเคราะหขอมูลการวิจัย ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ
(percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติวิเคราะหตัว
ประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะหเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) และ
สถิติวิเคราะหเสนทาง (path analysis with LLISREL) ผูวิจัยประมวลขอคนพบการวิจัยครั้งนี้ คือ
การวางแผนกลยุทธ การจัดระเบียบระบบงาน การเนนการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ
การมีสวนรวม การจัดการความสัมพันธ การจัดการความเสี่ยง การจัดการสมรรถนะบุคคล และ
การประกันคุณภาพ โดยนําเสนอเปนรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ตรวจสอบยื น ยั น รู ป แบบด ว ยวิ ธี ยื น ยั น รู ป แบบโดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ บบชาติ พั น ธุ ว รรณา
(Ethnographic Future Research : EFR) และนําเสนอรูปแบบสมบูรณตอไป
262

263
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ”รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A Supply
Chain Management Model in Basic Education Schools)” สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังนี้
1. องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 9
องคประกอบ คือ
1. การวางแผนกลยุทธ (School Strategic Planning) ประกอบดวย 15 ตัวแปร คือ
(1) จัดเก็บขอมูลที่จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธโดยใชกระบวนการมีสวนรวม (2)
วิเคราะหปจจัยภายนอกทั้งอดีตและปจจุบันที่สงผลตอการการจัดการศึกษาครอบคลุมดานสังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย (3) วิเคราะหปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอ
การการดําเนินงานครอบคลุมทั้งโครงสราง นโยบาย ผลผลิตและบริการ บุคลากร ประสิทธิภาพ
การเงิน วัสดุ ทรัพยากร และการจัดการ (4) นําผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในมา
จั ดลํ า ดั บ ประเด็ น แยกเป น จุ ดแข็ง จุ ดออน โอกาสและอุปสรรค (5) เชื่ อ มโยงขอมู ล จากการ
วิเคราะหแลวกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ของสถานศึกษา (6) จัดทําแผนกลยุทธ
ระยะ 3-5 ป ที่กําหนดนโยบาย เปาหมาย และยุทธวิธีที่ชัดเจน ปฏิบัติได (7) นําเสนอแผนกลยุทธ
สถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทุกสวนทราบและพิจารณา เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในเปาหมายและ
การปฏิ บั ติ ง านตามแผนกลยุ ท ธ (8) สถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ แ ละดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ (9)
สถานศึกษาจัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
(10) สถานศึ ก ษามี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนกลยุ ท ธ เ ป น ระยะๆ (11) สถานศึก ษาจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการประจําป โดยกําหนดเปนโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ (12) มี
การปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป (13) มีการกํากับ ติดตาม การปฏิบัติตาม
แผนฏิบัติการประจําป (14) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และ (15)
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปทุกป
2. การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment) ประกอบดวย 17
ตัวแปร คือ (1) มีระบบงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
เขมแข็ง (2) มีระบบปฏิบัติงานประกันคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (3) มี
การจัดทําคูมือการปฏิบัติภารกิจการบริหารสถานศึกษาทุกระบบปฏิบัติการ (4) มีหนวยงาน
ติดตามและประเมินแผนงานและโครงการตามแผนกลยุทธสถานศึกษา (5) ออกแบบและสราง
ระบบปฏิบัติงานวิชาการที่มุงผลสัมฤทธิ์สูง (6) ออกแบบและสรางระบบการจัดการเทคโนโลยีและ
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สารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (7) สรางระบบปฏิบัติงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
(8) มีการควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา (9) การปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบ ขอกําหนดหรือขอตกลงรวมกัน (10) มีการบังคับแนะนํา สอนงานใหเขาใจ กฎ กติกา
ระเบียบ ขอตกลง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน (11) มีระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ การเงิน-พัสดุ
บุคลากร และตรวจสอบภายในที่ถูกตอง คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได (12) มีการออกแบบ
โครงสรางภารกิจการบริหารสถานศึกษาที่มุงทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล (13) สถานศึกษามี
ระบบจูง ใจบุ คคลให เ ต็มใจและตั้งใจปฏิบัติ ง านเต็ม ศัก ยภาพแหง ตน (14) สถานศึ ก ษามี ก าร
ควบคุ ม ภายใน ตรวจสอบและถ ว งดุ ล (15) สถานศึ ก ษาจั ด วางบุ ค ลากรเขา ปฏิบั ติ ง านอย า ง
เหมาะสม (16) สถานศึกษาสนับสนุนใหผูปฎิบัติทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น
รวดเร็วและถูกตอง และ (17) ออกแบบโครงสรางสถานศึกษาใหมีลักษณะยืดหยุน ปรับเปลี่ยนได
สอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา
3. การเนนการเรียนการสอน (Teaching & Learning Orientation) ประกอบดวย
10 ตัวแปร คือ (1) สถานศึกษามุงความสําเร็จทางวิชาการตามศักยภาพของนักเรียนเปน
รายบุคคล (2) สถานศึกษาสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนทุกวิถีทาง (3) สถานศึกษาวิเคราะหและ
ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพชุมชนและสังคม (4) สถานศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ครอบคลุมใหนักเรียนไดเลือกศึกษาตามความตองการ ความสามารถ (5)
แผนการจัดการเรียนรูของครูมีโครงสรางชัดเจนใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะครบทั้งพุทธิวิสัย ทักษะ
พิสัย และจิตพิสัยอยางสมดุล (6) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่
หลากหลายสอดคลองกับความสนสนใจและวัยของผูเรียน (7) มีการจัดกิจกรรมสอนซอมสําหรับ
นัก เรี ย นที่ เ รี ย นอ อน และสอนเสริ ม นั ก เรีย นที่ เ รีย นดี อยา งเหมาะสมและทั่ ว ถึง (8) ครู มีค วาม
เชี่ยวชาญในการสอน และมีวิธีการเรียนที่เหมาะสม เนนผูเรียนเปนสําคัญ (9) ครูมีความสามาถใน
การใชสื่อ นวัตกรรม เพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจและเอาใจใสตอการเรียนรู และ (10) สงเสริมให
ครูผูสอนทําวิจัยในชั้นเรียน
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ประกอบดวย 11 ตัวแปร คือ
(1) มีผูดูแลระบบเครือขายสารสนเทศที่มีความชํานาญ (2) มีการเชื่อมโยงระบบการสื่อสาร การ
จัดขอมูลทั่วองคกร (3) มีการแบงปนขอมูลสนเทศทุกชองทางการสื่อสาร (4) การเขาถึงเครือขาย
สารสนเทศสะดวก คลองตัว และรวดเร็ว (5) บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม (6) นําระบบอิเลคทรอนิคสมาใชในการจัดการฐานขอมูลกลางของสถานศึกษา (7) มีการ
ตรวจสอบระบบเครือขายสารสนเทศสม่ําเสมอ (8) มีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขาย
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สารสนเทศ (Software) ใหทันสมัยอยูเสมอ (9) มีการกําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุม
โครงสรางการบริหารจัดการสถานศึกษา (10) มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ
(Software) ที่เหมาะสมกับการทํางานในสถานศึกษา และ (11) มีการใชระบบเครือขายสารสนเทศ
ทั้งในและนอกองคกร
5. การมีสวนรวม (Collaboration) ประกอบดวย 5 ตัวแปร คือ (1) ผูบริหาร ครู
ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (2)
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมรับผิดชอบสถานศึกษา (3)
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมปฏิบัติภารกิจบริหาร
สถานศึกษา (4) ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมคิดยกระดับ
สถานศึกษา และ (5) เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางพันธมิตรของ
6. การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) ประกอบดวย 4 ตัวแปร
คือ (1) สถานศึกษาสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม (Teamwork) ทุกระดับในการปฏิบัติภารกิจ
สถานศึกษา (2) สถานศึกษามีธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับกิจกรรมและประเพณีที่ดีงามซึ่งสะทอน
ความเปนเอกลักษณสถานศึกษา (3) สถานศึกษาสงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย และ (4) สถานศึกษานํา
หลักการการกํากับดูแลกิจการมาเปนแนวทางในการทํางานรวมกัน
7. การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management) ประกอบดวย 4 ตัวแปร คือ
(1) สถานศึกษามีการจัดบริหารจัดการทุกระบบในลักษณะปองกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาหรือ
อุปสรรค (2) สงเสริมใหผูบริหารและครู มีความรู ความสามารถแกปญหา/สถานการณที่เกี่ยวกับ
การบทบาทหนาที่ของตนอยางดี (3) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติและ
ดําเนินงานดูแลรักษาความปลอดภัย และ (4) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ
8. การจัดการสมรรถนะบุคลากร (Personnel Competency Management)
ประกอบดวย 5 ตัวแปร คือ (1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มุงมั่นในการ
กระทําสิ่งตางๆ ใหดีกวาเดิมเสมอ (2) ผูบริหารเปนผูนํา เปนแบบอยางในการสรางวัฒนธรรม
สถานศึกษาที่เขมแข็ง (3) สงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงาน
ที่รับผิดชอบอยางตอเนื่องและทั่วถึง (4) สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฎิบัติงานใหแกครูและบุคลากรตามความตองการ และ (5) คณะกรรมการสถานศึกษามีความ
ผูกพัน รูสึกเปนเจาของสถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
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9. การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ประกอบดวย 5 ตัวแปร คือ (1)
นัก เรี ย นมี คุณ ภาพมาตรฐาน มี ทั้ ง ความรู และทัก ษะ มีคุ ณ ธรรมจริยธรรม มีสุ ข ภาพกายและ
สุขภาพจิตดี (2) นักเรียนสรางชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานที่ดีเดนเปน เปนแบบอยาง และเปน
ที่พึงพอใจของทุกฝาย (3) ผูบริหาร ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเกี่ยวของ และผูมี
สวนไดสวนเสียมีกลวิธีการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษาที่มุงความสําร็จสูง (4) สถานศึกษาเปนที่ชื่น
ชม เปนแบบอยาง เปนที่นิยม และเปนที่ศรัทธาของชุมชน และ (5) สถานศึกษามีบรรยากาศของ
การเปนองคกรวิชาการ
2. รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดนําเสนอ
รูปแบบจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้คือ
2.1 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 นําเสนอใน
ลักษณะรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวยองคประกอบทั้งสิ้น 9 องคประกอบ เรียงลําดับตามน้ําหนักองคประกอบ ดังนี้คือ 1)
การวางแผนกลยุทธ (School Strategic Planning) 2) การจัดระเบียบระบบงาน (School
Performance Alignment) 3) การเนนการเรียนการสอน (Teaching & Learning Orientation) 4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 5) การมีสวนรวม (Collaboration) 6) การ
จัดการความสัมพันธ (Relationship Management) 7) การจัดการความเสี่ยง (School Risk
Management) 8) การจัดการสมรรถนะบุคลากร (Personnel Competency Management) และ
9) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) โดยเมื่อผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ไปตรวจยืนยัน (verification) รูปแบบดวยวิธีอิงผูทรงคุณวุฒิ
แบบชาติพันธุวรรณา (Ethnographic Future Research : EFR) จํานวนทั้งสิ้น 15 คน ผลคือ
ผูท รงคุ ณวุ ฒิ ทุ ก ทา นมีความคิ ดเห็ นสอดคล อ งต อ งกั น วา รูป แบบการจัดการซั พ พลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 มีความเหมาะสม มีความเปนไป มีความเปนประโยชน และ มี
ความถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย โดยทุกทานลง
ความเห็ น ว า แต ล ะองค ป ระกอบมี ค วามสํ า คั ญ ต อ ความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา ในการบริ ห ารจั ด การแต ล ะองค ป ระกอบควรจะต อ งมี ผู รั บ ผิ ด ชอบที่ มี ค วามรู
ความสามารถ ในที่ นี้ ห มายถึ ง ผู บ ริ ห าร และครู ค วรเป น กลไกหลั ก ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ
ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารการศึกษาเพิ่มมากขึ้น บริหารจัดการในแตละ
องคประกอบเชิงรุกมากขึ้น เมื่อพิจารณาเชิงลึกทุกองคประกอบมีความซับซอนซึ่งไมสามารถ
บริหารจัดการแบบเดี่ยว ๆ ได ตองมองใหเห็นวาทุกองคประกอบมีความสัมพันธกันในลักษณะใด
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ลักษณะหนึ่ง ระดับความสําคัญของแตละองคประกอบนาจะไมเทากันทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทและ
ขนาดของสถานศึกษา องคประกอบที่นาจะเปนองคความรูใหมสําหรับการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษา คือ การจัดการความเสี่ยง ซึ่งเปนองคประกอบที่จะตองสรางความรู ความเขาใจใหแก
ทุกฝาย เพราะในสภาพจริงของสังคมปจจุบันความเขมขนความเสี่ยงมีเพิ่มขึ้น แตในวงการศึกษา
คอ นขา งละเลย ไมให ค วามสํา คั ญเท า ที่ค วร อาจเปน เพราะวัฒนธรรมการทํ า งานแบบระบบ
ราชการยังมีและเปนอยูมาก ผูทรงคุณวุฒิในวงธุกิจเห็นพองกันวาการนําหลักการแนวคิดการ
จัดการซัพพลายเชนไปใชในวงการศึกษาเปนไปไดแนนอน แตอาจจะไมไดผลทันที เพราะผลผลิต
ของสถานศึกษา คือ ผูเรียน ซึ่งเปนมนุษยที่บริหารจัดการยากกวา ซึ่งตางจากผลผลิตทางธุรกิจที่
จับตองและเปนรูปธรรมมากกวา เห็นผลเร็วกวา แตเสนอแนะวาใหมองหลักการ หลักคิดทีเ่ ปนแกน
ของการจัดการซัพพลายเชนแลวประยุกตใชอยางมีศิลป และจะเปนความเขาใจที่ชัดเจนและเปน
ความสมบูรณของรูปแบบควรนําเสนอรูปแบบเชิงระบบ (holistic model) นั่นคือใหเพิ่มเติมเต็ม
สามสวนคือ ปจจัยนําเขา (inputs) ปจจัยผลผลิต (outputs) และขอมูลยอนกลับ (feedback)
2.2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 นําเสนอใน
ลักษณะรูปแบบเชิงระบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเพิ่มเติมสามสวน
คือ 1) สวนของปจจัยนําเขา (Inputs) คือ ผูจัดหาและผูจัดสง (suppliers) ซึ่งเปนทั้งผูจัดหาและผู
จัดสงวัตถุดิบตนน้ําเขาสูระบบการผลิต ซึ่งควรประกอบดวย ผูปกครอง โรงเรียนจบมา เขตพื้นที่
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สํานักพิมพ หนวยงานที่ใหการสนับสนุน ฯลฯ 2) สวนของผลผลิต
(outputs) คือ ลูกคา (customer) อาจเปนทั้งลูกคาตนน้ํา ลูกคากลางน้ํา และลูกคาปลายน้ําใน
ระบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตองเปนผลผลิตที่สนองความตองการ
และความพึงพอใจของลูกคา และ 3) สวนของขอมูลยอนกลับ (feedback) คือ ขอมูลสารสนเทศที่
เปนประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอระบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิ เมื่อนํารูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้ ง ที่ 2 ไปตรวจยื น ยั น รู ป แบบด ว ยวิ ธี อิ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ บบชาติ พั น ธุ ว รรณา (Ethnographic
Future Research : EFR) จํานวน 15 คน ผูทรงคุณวุฒิเห็นสอดคลองกันวารูปแบบการจัดการซัพ
พลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 มีความเหมาะสม เปนไปได เปนประโยชน และ
ถูก ตอ งครอบคลุ ม สอดคลอ งกั บ ทฤษฎี หลั ก การ แนวคิด ตามกรอบของการวิจัย และมี ค วาม
สมบูรณเปนโมเดลตนแบบสําหรับวงการศึกษา สามารถนําไปประยุกตใชในวงการศึกษาไดโดย
ควรนํารูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปทดลองใชกับองคกรศึกษาตาง
สังกัด อาทิเชน สถานศึกษาเอกชน สถานศึกษาระดับอาชีวะ และสถาบันอุดมศึกษา เปนตน
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่เปนขอคนพบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A Supply Chain Management Model in Basic Education Schools)
และสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคเพื่อความชัดเจนและนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอไป ดังนี้
1. องคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 9
องคประกอบ คือ 1) การวางแผนกลยุทธ (School Strategic Planning) 2) การจัดระเบียบ
ระบบงาน (School Performance Alignment) 3) การเนนการเรียนการสอน (Learning and
Teaching Orientation) 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 5) การมีสวนรวม
(Collaboration) 6) การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) 7) การจัดการความ
เสี่ ย ง (School
Risk
Management) 8) การจั ด การสมรรถนะบุ ค ลากร (Personnel
Competencies
Management) และ 9) การประกั น คุ ณ ภาพ (Quality
Assurance
Management) ผูวิ จัย มี ความเห็ น วา องคประกอบทั้ง เกา องคประกอบนี้มี ความเหมาะสมตาม
เหตุผลของตัวแปรที่อธิบายคุณลักษณะของแตละองคประกอบไดในแนวทางเดียวกัน ซึ่งสามารถ
แปลผลไดตามเกณฑ มีความสอดคลองกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ขอคนพบจากการศึกษาวิจัย
ของทั้งนักวิชาการ นักบริหารองคกรประเภทแสวงกําไร (องคกรที่บริหารแลวไดกําไรที่เปนสินทรัพย
ที่จับตองไดมีมูลคา คือ เงิน) และองคกรประเภทไมแสวงกําไร (องคกรที่บริหารแลวไดกําไรที่เปน
สินทรัพยที่จับตองไดยากมีคุณคา/ คุณภาพ/บริการ) เพราะจุดหมายปลายทางของการบริหาร
จัดการ คือ ประสิทธผลและประสิทธิภาพหรือผลสําเร็จนั่นเอง วิวัฒนาการของการบริหารจัดการ
เปนความพยายามของผูบริหารที่จะแสวงหาวิธีการ เทคนิค เครื่องมือตางๆ เขามาบริหารจัดการ
ดวยการผสมผสานทั้งศาสตรและศิลปการบริหารมาอยางตอเนื่อง กลาวคือ ผูบริหารตองพยายาม
บริ ห ารจั ด การองค ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การตามบริ บ ทขององค ก ารให ไ ด เ หมาะสมที่ สุ ด
องคประกอบรูปแบบการจั ดการซั พพลายเชนในสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานที่ค น พบในการวิจั ย นี้
นับเปนองคความรูใหมในวงการศึกษา แตอยางไรก็ตามรูปแบบนี้ก็เปนหนึ่งในความพยายามหา
กลวิธีหรือเปนกลยุทธการบริหารจัดการองคการการศึกษาใหทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม
อาจกล า วได ว า เป น รู ป แบบหนึ่ ง ที่ เ ชื่ อ ว า จะเป น ทางเลื อ กหนึ่ ง เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การองค ก ร
การศึกษาในยุคปจจุบัน องคประกอบทั้งเกามีความสอดคลองกับหลักการ แนวคิด วิธีปฏิบัติแหง
องคความรูเชิงบริหารตามลําดับ ดังนี้ องคประกอบที่ 1 การวางแผนกลยุทธ (School Strategic
Planning) สอดคลอ งกั บหลั ก การบริ ห ารในมิติ ข องกระบวนการบริห ารของกูลิ ค และเออรวิ ค
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(Gulick and Uruick) แคสและโรเซนไวท (Kast and Rosenzweigh) คูนซและไวหริช (Koonts
and Weihrich) ฮอดเก็ทส (Hodgetts) ฮอลท (Holt) รอบบินสและคอลเทอร (Robbins and
Caulter) ครีทเนอร (Kreitner) และดับบริน (Dubrin) ซึ่งลวนใหขอสรุปไปในทิศทางเดียวกันวา
จุดเริ่มตนของกระบวนการทํางานขององคกรใหประสบความสําเร็จ คือ การวางแผนที่ดี (Smart
Planning) โดยมาระยะหลังองคกรทุกประเภทมีกระบวนการวางแผนที่ดีที่เรียกวา การวางแผนกล
ยุทธ (Strategic Planning) กันอยางแพรหลายทั้งในวงการธุรกิจเอกชนและหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้
เพราะการวางแผนกลยุทธนั้นมุงเนนการคาดคะเนหรือพยากรณสภาพในอนาคตจากการวิเคราะห
สภาพแวดลอ มภายนอก และทํา การประเมิน จุดออ นจุดแข็ง ขององค ก รเพื่ อกํา หนดวิสั ย ทัศ น
ภารกิ จ วัตถุประสงค และหาแนวทางหรือกลยุทธกํากับการทํางานอยางเปนระบบเพื่อนําพา
องคการไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการ การวางแผนกลยุทธเปนการคิดอยางเปนระบบ โดย
สวนใหญประกอบไปดวยกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
และสภาพแวดลอมภายใน ซึ่งก็คือการวิเคราะหจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness)
ภายในองคการ รวมทั้งโอกาส (Opportunity) และขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) จากภายนอก
องคการ 2) การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) คือ ภาพอนาคตขององคการที่ตองการจะไปใหถึง ซึ่ง
จะตองมีความชัดเจนและจะตองมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไวดวย โดยเปดโอกาสใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันกําหนด เพื่อใหเปนที่ยึดถือรวมกันและเปนทิศทางในการดําเนินงาน
รวมกัน 3) การกําหนดพันธกิจ (Mission) หมายถึง สิ่งที่องคการจะตองกระทําโดยจะตองสัมพันธ
กับจุดมุงหมายหรือเหตุผลในการจัดตั้งองคการ 4) การกําหนดเปาหมาย (Goals) หมายถึง ผลที่
ตองการใหเกิดในระยะยาว 5) การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) หมายถึง ผลที่ตองการให
เกิดขึ้นในลักษณะจําเพาะเจาะจง จากการดําเนินกิจกรรมตามที่ไดวางแผนไว 6) กําหนดกลยุทธ
(Strategies) ซึ่งเปนวิธีการที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จตามที่ไดตั้งเปาหมายไว รวมทั้งจําเปนตองมีการ
จัดลําดับความสําคัญของวิธีการ และ 7) การกําหนดนโยบาย (Policies) เปนการกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานอยางกวางๆ ในการที่จะเชื่อมโยงการกําหนดกลยุทธกับการนําไปปฏิบัติ อีกทั้ง
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน ที่ไดสังเคราะหเครื่องมือการบริหาร
จัดการองคกรทั้งองคกรไทยและองคกรตางประเทศ โดยจําแนกประเภทเครื่องมือการจัดการเปน 4
กลุม คือ 1) จําแนกตามจุดเนนของเครื่องมือ 2) จําแนกตามกระบวนการที่ใชเครื่องมือ 3) จําแนก
ตามหนาที่การบริหาร และ 4) จําแนกตามหนาที่ของเครื่องมือ พบวา เครื่องมือการจัดการที่ไดรับ
ความนิยมในสากลมี 25 ชนิด โดยการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) เปนเครื่องมือการ
จั ด การที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มเป น อั น ดั บ ที่ 1 เพราะมี ก ารใช ถึ ง ร อ ยละ 88 และความพึ ง พอใจใน
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เครื่องมือเทากับ 3.93 (คะแนนเต็ม 5) นอกจากนี้ยังเปนไปในทิศทางเดียวกับความสําเร็จของ
องคกรแสวงกําไร (องคกรที่บริหารแลวไดกําไรซึ่งอยูในรูปของมูลคา คือ เปนตัวเงิน) อาทิเชน
บริษัทโตโยตา บริษัทซีเกรท บริษัท ซี.พี. เซเวน อีเลฟเวน จํากัด หรือองคกรไมแสวงกําไร (องคกรที่
บริหารแลวไดกําไรซึ่งอยูในรูปของคุณคา/คุณภาพ/บริการ) อาทิเชน โรงพยาบาล โรงเรียนยอด
นิยม หรือโรงเรียนรางวัลพระราชทาน เปนตน องคกรดังกลาวลวนมีกระบวนการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธทั้งสิ้น ซึ่งการบริหารจัดการเชิงกลยุทธประกอบดวยสามองคประกอบเปนอยางนอยคือ
1) การวางแผนกลยุ ท ธ 2) การปฏิ บั ติ ต ามแผนกลยุ ท ธ และ 3) การติ ด ตามและประเมิ น ผล
องคประกอบที่ 2 การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment) สอดคลองกับ
ทฤษฎีการบริหารจัดการของคูนสและไวหริช (Koonts and Weirich) รอบบินส และคอลเทอร
(Robbins and Coulter) ฮอดเก็ทส (Hodgetts) ฮอลท (Holt) ครีทเนอร (Kreither) และดับบริน
(Dubrin) ที่กลาววากระบวนการบริหารจัดการที่ผูบริหารตองเอาใจใสลําดับที่สองคือ การออกแบบ
โครงสรางและการจัดระเบียบระบบงาน เนนจัดกลุมงานและกําหนดความสัมพันธระหวางงานให
เหมาะสมกับทรัพยากรและสถานการณของแตละลักษณะองคกร การจัดระเบียบระบบงานของ
สถานศึกษาในปจจุบันสวนใหญเปนจัดระเบียบระบบงานตามบทบาทหนาที่เปนหลัก สอดคลอง
กับการวิจัยองคประกอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา โดยพรพรรณ อินทรประเสริฐ
ที่พบวามี 5 องคประกอบ โดยองคประกอยที่ 2 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการ
องคกร ประกอบดวย 23 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ Strategic Apex เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียน
แบบกระจายอํ า นาจหรื อ มอบอํ า นาจ เช น การให ร องผู อํ า นวยการหรื อ หั ว หน า ครู ส ายชั้ น
บริหารงานตามกรอบภาระปฏิบัติงานของแตละบุคคล (job description) ตามสายบังคับบัญชา 2)
รูปแบบ Operating Core เปนรูปแบบที่สมาชิกในองคกรเปนผูปฏิบัติงานหลักและเปนผูที่
เกี่ยวของกับปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตโดยตรง (ในสถานศึกษา คือ ผูบริหารและครูผู
ปฏิบัติการสอน) จึงตองกําหนดมาตรฐานตําแหนงที่ใหความสําคัญมากที่สุด เพราะเปนหัวใจหลัก
สําคัญขององคกรในการดํารงอยูเจริญเติบโตหรือเสื่อมถอยได 3) รูปแบบ The Support Staff เปน
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีทีมงานสนับสนุนงานหลัก เชน งานเสมียนเอกสาร ธุรการการเงิน
พัสดุ งานอนามัย งานโภชนาการ งานบริการ ICT หรืองานสารสนเทศและประชาสัมพันธ งานดูแล
รั ก ษาความสะอาดโรงเรี ย น 4) รู ป แบบการมี ส ว นร ว ม นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาทั ก ษะภาวะผู นํ า
นวัตกรรมของชุมชน โรงเรียนจึงมีบทบาทหนาที่สรางศรัทธาตอกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม
โดยมีคุณภาพนักเรียนเปนตัวชี้วัด 5) รูปแบบ Chief Executive Officer (CEO) เปนรูปแบบการ
บริหารที่ผูบริหารหรือฝายบริหารเปนผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งการและปกครองบังคับบัญชาโดยตรง
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อํานาจบริหารเปนแบบเบ็ดเสร็จ เชน ออกคําสั่งหรือกฎระเบียบใหทราบและถือปฏิบัติ 6) รูปแบบ
เปดโอกาสใหผูมีสวนไดรับประโยชน (stakeholders) รวมเปนกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
การสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม โครงสรางเปนแนวราบตางจากระบบสั่งการหรือระบบสาย
งานการบังคับบัญชา (รูปปรามิด) 7) รูปแบบ The Professional Bureaucracy เปนรูปแบบองคกร
วิชาชีพขั้นสูง เชนเดียวกับโรงเรียนที่ใหบริการทางการศึกษากับชุมชนในสังคม บุคลากรเปนผูมี
ความชํานาญการเฉพาะ โครงสรางมีสายสนับสนุน การปฏิบัติ งาน เชน เสมียนคอมพิวเตอร
บรรณารักษ ครูพยาบาล บัญชีและการเงิน 8) รูปแบบโรงเรียนที่ชุมชนรวมเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงสรางการบริหารงานที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจ
และสิทธิในการกําหนดแผนงานและโครงการงานวิชาการ งบประมาณบุคคลและบริหารทั่วไปให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นโดยมีธรรมนูญโรงเรียนเปนเสมียนพิมพเขียวหรือแนวทาง
ปฏิบัติ 9) รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ คือ รูปแบบที่มีการกระจายอํานาจ เพื่อการ
ลดขั้นตอน รวดเร็วและประหยัด เชน การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาเชาบาน การอนุญาตไป
ราชการ การรับรองสิทธิตางๆ 10) รูปแบบที่มีชุมชนเขามามีสวนรวมกําหนดโครงสราง สัดสวน
หน า ที่ ชั ด เจน ทํ า ให บ ทบาทหน า ที่ ข องผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นปรั บ เปลี่ ย นจากผู บั ง คั บบั ญ ชาเป น ผู
เชื่อมโยงสื่อสารกับสวนกลาง 11) โรงเรียนมีศักยภาพพรอมในการบริหารจัดการเพื่อรับการถาย
โอนภารกิจจากเขตพื้นที่การศึกษาและสวนกลาง เพื่อการแกไขปญหาและพัฒนาตรงจุด ตรงเวลา
และสถานการณ 12) โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามความตองการของผูปกครองและ
ชุมชนโดย สํานักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูดําเนินการใหองคกรมหาชน
มหาวิ ท ยาลั ย สํา นั ก งานประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาแหง ชาติ ทํา หน า ที่ ในการวิจัย พัฒ นาและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 13) โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนมีหัวหนางานหรือหัวหนาสายชั้น
ปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงในแตละฝายอยางชัดเจน เชน หัวหนางานวิชาการ งานบริหารบุคคล
งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป 14) รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบออนไลน เชน การนําระบบ GIS เปนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใช
สํารวจสํามะโนนักเรียน การเยี่ยมบาน การใช GFMIS เพื่อบริหารงบประมาณและสินทรัพยแบบ
โปรงใส OBECSMIS เพื่อการบริหารระบบขอมูลนักเรียนเปนปจจุบัน 15) คณะกรรมการจาก
ท อ งถิ่ น หรื อ สถานศึ ก ษาหรื อ สภาโรงเรี ย น มี สิ ท ธิ ใ นการเสนอข อ พิ จ ารณาด า นงบประมาณ
บุคลากร หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมความรวมระหวาง
โรงเรียนและชุมชน พรอมทั้งใหคําแนะนําดานการบริหารโรงเรียน 16) โรงเรียนและชุมชนมี
วิสัยทัศนรวมกัน (Share vision) ในการสงเสริมใหทุกคนไดเปนผูรับประโยชนจากการจัด
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การศึกษา โดยรวมกันกําหนดความตองการเพื่อสรางภาพอนาคตแหงความสําเร็จ 17) รูปแบบการ
บริหารโรงเรียนแบบอิสระ (Independent school) เปนรูปแบบการบริหารภายใตเงื่อนไขการมี
ผูบริหารและครูมืออาชีพ เพื่อสรางความเปนเลิศและความสําเร็จในการจัดการศึกษาถือคติวา
โรงเรียนดีและเกงตองมีการแขงขันสูง 18) โรงเรียนระดมทรัพยากรและสรางเครือขาย เพือ่ รวมพลัง
องคกรชุมชน เอกชนสถาบันศาสนา กลุมสถานศึกษาและธุรกิจผูประกอบการ เพื่อรวมกันใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานทักษะการจัดการประสบการณความรู แหลงเรียนรู และการ
ระดมเงินทุน 19) รูปแบบ Simple Structure เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารโรงเรียนแบบงาย
เหมาะกับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีบุคลากรนอย ไมจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการ
ทํางานเฉพาะใชเพียงระบบการสื่อสารองคกรเพื่อการสั่งการ ผูบริหารและครูสามารถตัดสินใจ
สนองตอบตอปญหาดวยตนเอง 20) รูปแบบ The Middle Line เปนรูปแบบโครงสรางการ
บริ ห ารงานโรงเรี ย นที่ มี ร องผู อํ า นวยการฯ หรื อ หั ว สายชั้ น เป น บุ ค คลสํ า คั ญ ในการทํ า หน า ที่
ประสานงานเชื่อมตอนโยบายและยุทธศาสตรหรือแผนงานโครงการปฏิบัติงานเขาดวยกัน เชน
การรับคําสั่งจากผูบริหารเพื่อประสานใหฝายตาง ๆ นําไปปฏิบัติ 21) รูปแบบ The Machine
Bureaucracy เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานที่มาตรฐานเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดกลาง
ปฏิบั ติงานประจําตามหนาที่โ ดยมีคํ าสั่งและกฎระเบียบเปน ขอบังคับชัดเจนมีคณะกรรมการ
บริหารเปนที่ปรึกษาทําหนาที่เสนอแนะ วางแผน กํากับ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามเปาหมาย 22) รูปแบบ Adhocracy เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานชั่วคราวที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือแผนกลยุทธ เพราะสามารถที่จะปรับยึดหยุนไดตลอดเวลา ไม
มีสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนตามตัว เพราะเปนการรวมตัวกันของกลุมผูเชี่ยวชาญรวมกัน
ทํางานในระยะเวลาสั้น ๆ ใหงานสําเร็จตามเปาหมาย เชน โครงการวิจัยพัฒนา การสําเร็จ การ
ออกขอสอบการตัดสินผลงาน ฯลฯ และ 23) รูปแบบ Simple Structure เปนรูปแบบโครงสรางการ
บริหารแบบงาย (แนวราบ) เหมาะสมกับการเผชิญกับสภาวะที่ทาทาย ผูบริหารสามารถสั่งการ
และตัดสินใจควบคุมสถานการณไดอยางฉับพลันทันเหตุการณ องคประกอบที่ 3 การเนนการ
เรียนการสอน (Learning and Teaching Orientation) สอดคลองกับแนวทางการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ขอคนพบการวิจัยของสคิปเบอร (Scribner) การศึกษาวิจัยทาง
การศึกษาของแซมมอนล ฮิลแมนและมอรติมอร (Sammons, Hillman and Mortimore)
การศึกษาของคลิกแมนและคณะ (Glickman and others) การศึกษาของศูนยการศึกษาและ
ฝกอบรมแหงสเตท ออฟ วิกตอเรีย (State of Victoria : Department of Education and
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Training) การวิ จัยของนงลักษณ เรื อนทอง สอดคลองกับขอสรุปของปเตอรและวอเตอรแมน
(Peter and Waterman) รวมทั้งสอดคลองกับหลักคิดหรือวิสัยทัศนของวอลตัน (Walton) ผูนําแหง
วอล-มารท (WallMart) ที่ ล ว นพบว า องค ก รทุ ก องค ก รต อ งมุ ง เน น การปฏิ บั ติ ง านตาม
ความสามารถหลักขององคกรจึงจะประสบความสําเร็จ องคประกอบที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Management) สอดคลองกับสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรา 63 - 69 สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตรที่ 1 การใช ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู และยุทธศาสตรที่
2 การใช ICT เพื่อการบริหารและบริการทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและการพัฒนา
บุคลากร และยุทธศาสตรที่ 4 การกระจายโครงสรางพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษา และสอดคลองกับ
เกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสอง
(พ.ศ. 2549 - 2553) มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริม
ผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ตัวบงชี้ 16.3 มีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก
รูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม อีกทั้งไปในทิศทางเดียวกับ
การศึกษารูปแบบการบริการที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสุมนา พุมประพาฬ
สอดคลองกับการวิจัยปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จในการจัดการโซอุปทานในอุตสาหกรรมคาปลีก
โดยมุนินทร ลพบุรี รวมทั้งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของอิราวัฒน ชมระกา ที่ไดศึกษาการ
จัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองกลุมผลิตภัณฑผาทอในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย
สอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการโซอุปทาน โดยเซอรมิทส
และแพล็ทส (Schmitz and Platts) และสอดคลองกับหลักการของวิถีแหงโตโยตา ที่สนับสนุนวา
ความสําเร็จขององคกรในยุคขอมูลขาวสารตองใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมากยิ่งขึ้น องคประกอบที่ 5 การมีสวนรวม (Collaboration) มีความสอดคลองกับหลักการ
การบริหารจัดการพันธมิตรโดยรุธร พนมยงค สอดคลองกับการบริหารจัดการสถานศึกษาคุณภาพ
ของสถาบัน วิ จัย และพั ฒ นาการเรี ย นรู ที่ ไ ดใช แ นวคิดเชิ ง ระบบเข า มาบริห ารจั ดการคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา สอดคลองกับการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ สถานศึก ษาโดยวารุณี ศุ ภบัณฑิต สอดคลอ งวิจัย นิภา พงศวิรัตน
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาการจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองกลุมผลิตภัณฑ
ผาทอในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย โดยอิราวัฒน ชมระกา และยังสอดคลองกับขอคนพบจาก
การศึกษาของ ลี , เรา และนาธาน (Lee , Rao and Nathan) ที่ตางเห็นพองตองกันในทิศทาง
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เดียวกันวาการรมีสวนรวมเปนองคประกอบที่สําคัญมากและเปนกลไกสําคัญที่สุดในการบริหาร
จัดการการดําเนินการขององคกรทุ กประเภท องคประกอบที่ 6 การจัดการความสัมพัน ธ
(Relationship
Management) สอดคลองกับการศึกษาของซาธ (Sathe) พบวาวัฒนธรรม
สถานศึกษาที่สงผลตอพฤติกรรมบุคคลตอความสําเร็จและประสิทธิภาพองคกรดานตางๆ 7 ดาน
คื อ 1) ช ว ยให เ กิ ด ความร ว มมื อ (cooperation) ระหว า งสมาชิ ก 2) ช ว ยให เ กิ ด การตั ด สิ น ใจ
(decision making) อยางมีประสิทธิภาพ 3) ชวยใหการควบคุม (control) การปฏิบัติงานเปนไป
ตามแผนที่วางไว 4) ชวยลดปญหาความไมเขาใจในการสื่อสาร (communication) 5) ชวยให
สมาชิก รูสึ กผู กพันตอองคก ร (commitment) 6) ชวยใหการรั บรู (perception) ต อสถานการณ
ตางๆ ตรงกัน และ 7) ชวยใหเกิดการใชเหตุผลในการแสดงพฤติกรรม สอดคลองกับขอคนพบของ
กริช สืบสนธ ที่สนับสนุนวา สถานศึกษาที่ขาดวัฒนธรรมและการจัดการความสัมพันธจะเปน
สถานศึกษาที่ระส่ําระสาย ขาดศูนยรวมพลังยึดเหนี่ยวบุคคลเขาดวยกันขาดขวัญและกําลังใจ
ทํางาน การสื่อสารมักไรประสิทธิภาพ ความรูสึกรักและผูกพันความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึง่ และ
มีสวนรวมจะหาไมพบ และสอดคลองกับแฮมเมอรและแชมป (Hammer and Champy) ที่กลาวไว
วา “ทุกอยางที่เราไดเรียนรูมาเกี่ยวกับการรื้อปรับระบบ (Reengineering) ทําใหไดขอสรุปอยาง
มั่นคงเพียงอยางเดียววาเกณฑการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยา งแท จริ ง ในป จจุบัน ไมใช โครงสรา งแตเ ป น วัฒนธรรมต า งหาก” สอดคลอ งกับ
การศึกษาของกิลลิเมท (Guillemette) ที่พบวาวัฒนธรรมและการจัดการความสัมพันธสงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบดวย 1) รูปแบบการทํางานเปนทีม 2) ความสัมพันธของ
ผูรวมงาน ผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูบริหารที่ตองมีความรวมมือกันสูง 3) การรับรูและ
ตอบสนองตอการปรับตัวเขากับสถานศึกษาสูง 4) การรับรูตอภารกิจหลักของสถานศึกษา และ 5)
การมีคานิยมในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของเก็จกนก เอื้อวงศ ที่ไดศึกษา
การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการระบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ส นั บ สนุ น ความสํ า เร็ จ ของระบบประกั น คุ ณ ภาพ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นอยูกับ 7 ปจจัย โดยปจจัยที่มีความสําคัญอันดับ 2 คือ ปจจัยดาน
วัฒนธรรมองคการซึ่งประกอบดวย 1) ความสัมพันธที่ดีของครู มีความรักใคร กลมเกลียวกัน ไม
แบงแยก 2) การมีแบบแผนการทํางานเปนทีม มีความรวมแรงรวมใจและแบงปนชวยเหลือกัน 3)
การมีตัวแบบของการเปนครูที่ดีและปฏิเสธครูที่ขาดความรับผิดชอบ 4) วัฒนธรรมการทํางานใน
สถานศึกษามีลักษณะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ 5) วัฒนธรรมการทํางานที่ยอมรับและคุณคา
ของการปรับปรุงและประเมินเพื่อพัฒนา และยังสอดคลองกับการสรุปนิยามการกํากับดูแลกิจการ

275
(Corporate
Governance) โดยนภดล รมโพธิ์ ซึ่งสังเคราะหนิยามของนักวิชการแคนนอน
(Cannon) ครีซี่และไรท (Keasey & Wright) พารคินสัน (Parkinson) เดอะแคทบูรี โคด (the
Cadbury Code) เดอะคอรปอเรท กอฟเวอรแนนซ แฮนดบุค (The corporate Governance
Handbook) และทวิ ค เกอร (Tricker) ซึ่ ง ได ส รุ ป ความหมายของคํ า ว า การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
หมายถึง การสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดีตามบริบทของแตละองคกร เพื่อใชหลักการปฏิบัติงาน
และดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรใหประสบความสําเร็จเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย โดยมี
องคประกอบสําคัญเจ็ดสวน คือ 1) ความซื่อสัตย (honesty) 2) ความไวใจไดและความซื่อตรง
(trust and integrity) 3) การเปดเผย (openness) 4) การมุงเนนผลงาน (performance
orientation) 5) ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (responsibility and accountability) 6)
การเคารพซึ่งกันและกัน (mutual
respect) และ 7) พันธะผูกพันกับองคกร (organization
commitment) องคประกอบที่ 7 การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management) คอนขาง
เปนองคความรูใหมในวงการศึกษา องคประกอบนี้สอดคลองกับแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร
(Economist Intelligence Unit) ที่กลาววา การจัดการความเสี่ยงในองคกรจะตองจัดการเชิง
บริหารการโดยจัดการกิจกรรมความเสี่ยงตาง ๆ รวมกันและบริหารจัดการอยางตอเนื่องมีระบบ
และรูปแบบที่ชัดเจน สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 มาตรา 9(1) กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการไวเปนการลวงหนาซึ่งมีการบริหารความเสี่ยงเปนตัวชี้วัดตัวหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการและ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเลือก “ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง” เปนหัวขอการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ 17 ประกอบกับการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กําหนดใหสวนราชการตองมี
การประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายในดวย รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2550 ที่เห็นชอบใหกระทรวงที่มีผูตรวจราชการจัดใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลของแผนงานในราชการที่จัดทําขึ้นตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยแนบผลการ
วิ เคราะหค วามเสี่ย งไปพร อมกั บคํ า ของบประมาณรายจา ยประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2551
สอดคลองกับความสําเร็จของบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่กลาววาบริษัทสามารถ
นําพาใหเปนบริษัทที่ประสบความสําเร็จไดนั้นเพราะบริษัทบูรณาการองคประกอบการควบคุมและ
ดํ า เนิ น การอย า งเป น ระบบ 8 ด า น คื อ 1) สภาพแวดล อ มภายในของบริ ษั ท 2) การกํ า หนด
วัตถุประสงค 3) การบงชี้เหตุการณ/สถานการณปจจุบัน 4) การจัดการและการประเมินความเสี่ยง
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5) การตอบสนองความเสี่ ย งอย า งทั น ที ทั น ใด 6) กิ จ กรรมการควบคุ ม 7) ข อ มู ล และการ
ติดตอสื่อสาร และ 8) การติดตามผลอยางสม่ําเสมอ และสอดคลองกับขอคนพบการวิจัยของ
ดวงใจ ชวยตระกูล ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่สรุปวา การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเปนกิจกรรมสําคัญหนึ่งใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาในปจจุบันที่ผูบริหารจะตองเอาใจใสและใสใจรวมกับปจจัยการ
บริหารจัดการอื่น ๆ อยางเปนระบบ โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานศึกษาเนนบริหาร
ปจจัยความเสี่ยง 5 ปจจัย คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการความเสี่ยงดานการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยงดานความมั่นใจทางการศึกษา การ
บริหารจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการจัดการความ
ปลอดภั ย องคป ระกอบที่ 8
การจั ด การสมรรถนะบุค คล (Personnel
Competency
Management) สอดคลองกับแนวคิดของเซงเกและคณะ (Senge and others) สอดคลองกับ
ขอสรุปคุณสมบัติดีเดนแปดขอของบริษัทอเมริกาที่มีการบริการจัดการเปนเลิศโดยเชอรเมอรฮอรน
(Shermerhorn) อีกทั้งสอดคลองกับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของสถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติที่กําหนดองคประกอบการประเมินความเปนเลิศในการบริการจัดการ และยังสอดคลอง
กับผลงานของไลเคอร (Liker) ซึ่งไดเขียนหนังสือชื่อ The Toyota Way แปลโดยวิทยา สุหฤทดํารง
ใชชื่อวา วิถีแหงโตโยตา และสอดคลองกับบทความของเอกจิตต จีบเจริญ ที่เขียนบทความเรื่อง 11
กลยุทธแหง Operations Management เพื่อผลิกโฉมการแขงขันสอบทวนการดําเนินการของ
ผูบริหาร สอดคลองกับความสําเร็จในการบริหารจัดการโซอุปทานของสี่องคกร คือ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สํานักงานประกันสังคม และเทศบาลนครอุดรธานี (3 องคกรที่เปน
หนวยงานของรัฐ) และธนาคารไทยพาณิชย (มหาชน) จํากัด (องคกรที่เปนหนวยงานภาคธุรกิจ)
ซึ่งบุญดี บุญญากิจ และพานิช เหลาศิริรัตน ไดสังเคราะหองคประกอบความสําเร็จในการจัดการ
ของทั้งสี่องคกร อีกทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาของชิน คอลเลียร และวิลสัน (Shin, Collier and
Willson) และสอดคลองกับงานวิจัยของโรบินสันและมัลฮอทรา (Robinson and Malhotra) ซึ่งพบ
ในลักษณะเดียวกันคือความสําเร็จของการจัดการโซอุปทานขององคกร คือ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใหมีความไววางใจซึ่งกันและกัน รวมมือกันทํางาน สงเสริมใหบุคคลหาวิธีการปฏิบัติที่ดี
ที่ สุ ด และจั ด ระบบโซ อุ ป ทานโดยมี การประยุ ก ต ใ ช ร ะบบข อ มู ล ร ว มกั น ตลอดโซ อุ ป ทาน และ
องคประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management) สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
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วิธี ก ารประกั น คุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2546 ที่
กําหนดใหการจัดการประกันคุณภาพเปนภาระงานของการบริหารสถานศึกษาที่ตองดําเนินการ
และยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของศูนยการศึกษาและฝกอบรมแหงสเตท ออฟ วิกตอเรีย
(State of Victoria Department of Education and Training สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ
สํานักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for Standard for Education) และคณะกรรมการ
การศึกษาแคลการี (Calgary Board of Education) อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดการจัดการ
สถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลของฮอยและมิลเกล (Hoy and Miskel) และสอดคลองกับขอคนพบ
การศึกษาวิจัยทางการศึกษาของนงลั กษณ เรือนทอง ที่ศึกษารูปแบบการบริ หารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล สอดคลองกับการจัดการของบริษัทโตโยตา และยังสอดคลองกับความสําเร็จในการ
บริหารจัดการของโรงพยาบาลโรเบิรท วูด จอนทลีน (Robert Wood Johnson University
Hospital at Hamilton : RWJ) ที่ไดรับรางวัลโรงพยาบาลคุณภาพ (รางวัล MBNQA) ซึ่งลวนใช
แนวทางตามหลักการประกันคุณภาพเปนอีกหนึ่งกลไกเพื่อบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
2. รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนรูปแบบเชิงระบบ
ประกอบดวย 1) ปจจัยนําเขา (Inputs) คือ ผูจัดหาและผูจัดสง (Suppliers) ซึ่งเปนทั้งผูจัดหาและ
ผูจัดสงวัตถุดิบตนน้ําเขาสูระบบการผลิต ประกอบดวย ผูปกครอง โรงเรียนที่จบมา เขตพื้น ที่
การศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก พิ ม พ หน ว ยงานที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น 2) กระบวนการ
(Process = Manufacture) คือ องคประกอบของกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดผลผลิตที่สนอง
ความตองการและความพึงพอใจของลูกคา ประกอบดวย การวางแผนกลยุทธ (School Strategic
Planning) การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment) การเนนการเรียนการ
สอน (Learning and Teaching Orientation) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
การมีสวนรวม (Collaboration) การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) การ
จัดการความเสี่ยง (School Risk Management) การจัดการสมรรถะนะบุคลากร (Personnel
Competencies Management) และ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management)
3) ผลผลิต (Outputs) คือ ลูกคา (customer) อาจเปนทั้งลูกคาตนน้ํา ลูกคากลางน้ํา และลูกคา
ปลายน้ําในระบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตองเปนผลผลิตที่สนอง
ความตองการและความพึงพอใจของลูกคา และ 4) ขอมูลยอนกลับ (Feedback) คือ ขอมูล
สารสนเทศที่ เ ป น ประโยชน ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มต อ ระบบการจั ด การซั พ พลายเชนใน
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกอบด ว ย สารสนเทศจากการวิ จัย ความตอ งการ/ความพึง พอใจ
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สารสนเทศจากการออกแบบปจจัย /กระบวนการ/ผลผลิต และสารสนเทศจากการตรวจสอบ
ยอนกลับเปาหมาย เพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้นผูวิจัยจึงขออภิปรายรูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามลําดับ ดังนี้
2.1 สวนของปจจัยนําเขา (Inputs) คือ ผูจัดหาและผูจัดสง (Suppliers) ซึ่งอาจเปนได
ทั้งผูจัดหาและผูจัดสงวัตถุดิบตนน้ําเขาสูระบบการผลิตหรือกระบวนการผลิต ผูจัดหาและผูจัดสง
(Suppliers) ในที่นี้คือ ผูปกครอง โรงเรียนที่จบมา เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักพิมพ และ หนวยงานที่ใหการสนับสนุน ฯลฯ ไดจัดหา จัดสงและสงมอบวัตถุดิบ คือ นักเรียน
ขอมูลนักเรียน งบประมาณ นโยบาย สื่อการเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวก ฯลฯ ตามลําดับ
สอดคลองกับแนวคิดของแคทสและคานน (Katz and Khan) ที่กลาววา องคกรปจจุบันเปนองคกร
ระบบเปดที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การดําเนินการตางๆ สามารถจัดในรูปแบบ
เชิงระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่มี
ปฏิสัมพันธโตตอบกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ปจจัยนําเขาในระบบการศึกษา คือ
ทรัพยากรทางการศึกษา ไดแก บุคลากร วัสดุอุปกรณ งบประมาณและนโยบายการศึกษา ซึ่งจะมี
การดํ า เนิ น การโดยกระบวนการต า งๆ ได แ ก กระบวนการบริ ห าร กระบวนการนิ เ ทศและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลผลิตซึ่งหมายถึงคุณภาพตามนโยบายและจุดหมายของ
หลักสูตรหรือประสิทธิผล สอดคลองกับ เฮเซอร และ เรนเดอร (Heizer and Render) ที่กลาววา
การจัดการซัพพลายเชนมีความหมายหรือนัยเดียวกับการบริหารการปฏิบัติการ หมายถึง กิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาและบริการ โดยผานกระบวนการแปรสภาพ (transformation) จาก
ปจ จั ย นํ า เข า เพื่ อ ให อ อกมาเป น ป จ จั ย นํ า ออก โดยผ า นการออกแบบการปฏิ บั ติ ก ารหรื อ การ
ตัดสินใจที่เกี่ยวของกับปจจัยหรือองคประกอบที่ที่มีผลตอการปฏิบัติการ ซึ่งควรรวมการตัดสินใจ
วาจะผลิตอะไร จะผลิตอยางไร และใชบุคคลอยางไร และสอดคลองกับการศึกาวิจัยของวีระยุทธ
ชาตะกาญจน พบวาปจจัยหลักแหงความสําเร็จในการจัดการศึกษา ประกอบดวย 4 ดาน 17
ปจจัย คือ 1) ดานบริบท (context) ไดแก สภาพแวดลอมทางการศึกษา 2) ดานปจจัยนําเขา
(input) ได แ ก ความสามารถในการเข า ถึ ง ข อ มู ล โอกาสในการได รั บ การศึ ก ษา คุ ณ ภาพครู
คุณภาพผูบริหาร คุณภาพหลักสูตร 3) ดานกระบวนการ (process) ไดแก การกระจายอํานาจ
การมีสวนรวม การจัดกระบวนการเรียนรู การประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพการจัดการ การพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาสุขภาพ การพั ฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ การ
พัฒนาความเปนพลเมือง และพลโลก และ 4) ดานผลผลิต (output) ไดแก คุณภาพผูจบการศึกษา
และความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
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2.2 สวนของกระบวนการ (Process = Manufacture) คือ องคประกอบของ
กระบวนการผลิ ต ที่ ก อ ให เ กิ ด ผลผลิ ต ที่ ส นองความต อ งการและความพึ ง พอใจของลู ก ค า
ประกอบดวย การวางแผนกลยุทธ (School Strategic Planning) การจัดระเบียบระบบงาน
(School Performance Alignment) การเนนการเรียนการสอน (Learning and Teaching
Orientation) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การมีสวนรวม (Collaboration)
การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) การจัดการความเสี่ยง (School Risk
Management) การจัดการสมรรถะนะบุคลากร (Personnel Competencies Management) และ
การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management) ซึ่งขออภิปรายขอคนพบตามลําดับ คือ
2.2.1 การวางแผนกลยุทธ (School Strategic Planning) เปนองคประกอบที่มี
ความสํ า คั ญ เป น ลํ า ดั บ ที่ 1 ที่ ส ามารถอธิ บ ายความแปรปรวนได ร อ ยละ 47.393 ของความ
แปรปรวนทั้งหมด การบริหารจัดการสถานศึกษาเปนการจัดการที่มีความทาทายและมีความ
ซับซอนมากกวาในอดีต ทั้งนี้เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกมีความรวดเร็วและ
รุนแรง มีขอบเขตแผขยายออกไปในวงกวางสงผลตอรูปแบบการบริหารจัดการองคกรทุกประเภท
ทําใหองคกรทั้งหลายตางพยายามที่จะหาวิธีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนาแนวทางพืน้ ฐาน
ในการดําเนินกิจกรรมภายในองคกรตามแนวทาง รูปแบบและเทคนิคดานตางๆ อยางหลากหลาย
เพื่ อ แก ไ ขป ญ หา เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลและรองรั บ ความท า ทายต อ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดและความเจริญเติบโตขององคกร เชนเดียวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาก็ตองแสวงหารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมตามบริบทของแตละสถานศึกษา
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตองเริ่มตนจากการวางแผนซึ่งเปนหลักการที่สําคัญมาก
การวางแผนที่ ดี เ ป น วิ ธี ที่ จ ะทํ า งานให อ งค ก รประสบความสํ า เร็ จ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพ เพราะการวางแผนเปนกระบวนการคิดอยางเปนระบบบนฐานขอมูลที่ถูกตองและ
ตัดสินใจไวลวงหนาวาจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม ใครเปนผูทํา และทําอยางไรและเพื่อให
สอดคล องกั บสถานการณ ปจจุ บัน ซึ่ งเปน ยุคที่มี การแขง ขัน สูง การบริหารจัดการสถานศึ ก ษา
จําเปนตองเปลี่ยนการวางแผนแบบเดิมเปนการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) และนํา
แผนกลยุทธมาเปนเครื่องมือการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม แผนกลยุทธเปนแผนเชิงรุก
สําหรับการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน เปรียบเสมือนแผนที่และเข็ม
ทิศนําทางสูความสําเร็จอยางแทจริง การวิจัยนี้การวางแผนกลยุทธหมายรวมถึงการวางแผนสาม
ระดับ คือ แผนกลยุทธ แผนยุทธวิธี และแผนปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธอาจมีชื่อเรียกอื่น ๆ
เชน แผนกลยุทธ (Strategic Plan) ธรรมนูญสถานศึกษา (School Charter) แผนพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา (School Improvement Plan) คูมือคุณภาพ (Quality Plan) ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
ดํ า เนิ น งานอย า งเป น ระบบ คื อ มี ก ารวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภาพในที่ เ ป น จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค มี การกําหนดวิสัยทั ศน พันธกิจ
เปาหมาย ภารกิจ และมีการคิดเชิงกลยุทธและเปนระบบ เหลานี้แสดงวาการวางแผนกลยุทธเปน
จุดเริ่มตนของความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของนักบริหาร
นักวิชาการและนักพัฒนาองคกรที่ลวนมีความเห็นตรงกันวาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือ
ผลสําเร็จขององคกรในมิติของกระบวนการบริหารตองเริ่มที่ “การวางแผน” ประกอบดวย 1) การ
ดํ า เนิ น การตรวจสอบตั ว เองเพื่ อ กํ า หนดสถานภาพในป จ จุ บั น ขององค ก ร 2) การสํ า รวจ
สภาพแวดลอม 3) การกําหนดวัตถุประสงค 4) การพยากรณสถานการณในอนาคต 5) การ
กําหนดแนวทางปฏิบัติงานและความจําเปนในการใชทรัพยากร 6) การประเมินแนวทางปฏิบัติที่
วางไว 7) การทบทวนและปรับแผนเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงผลลัพธของการควบคุมไมเปนไป
ตามที่กําหนด และ 8) การสื่อสารในกระบวนการของการวางแผนเปนไปอยางทั่วถึง สอดคลองกับ
เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก ารมหาชน) ที่ พิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งานบรรลุ ต าม
มาตรฐาน / เปาหมายตามแผนกลยุทธของสถานศึกษา นั่นคือสถานศึกษาตองจัดทําแผนกลยุทธ
ใหเปนหลักฐานยืนยันการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธของสถานศึกษาจริง โดยการตรวจยืนยันนี้
เปนไปมาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหาร
และจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ซึ่งสถานศึกษาตองจัดใหมี 5 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่ 2
สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธและใชหลักการมีสวนรวม สอดคลองกับเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติเพื่อองคกรที่เปนเลิศของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ที่ไดกําหนดองคประกอบการเปน
องคกรคุณภาพไดเจ็ดหมวดโดยหมวดที่ 1 การนําองคกร เปนการปฏิบัติการของผูนําระดับสูงของ
องคกรในการวางแผน สรางระบบและรักษาใหองคกรมีผลการดําเนินการที่ดีอยางยิ่งยืน และ
หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ ซึ่งเปนการวางแผนในระดับยุทธวิธีและระดับปฏิบัติการขององคกร
เพื่อใหเห็นทิศทาง และเปนเครื่องมือชี้นําและสรางความแข็งแกรงของผลการดําเนินการของ
องค ก ร อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของดิ เ รก วรรณเศี ย ร ที่ ไ ด วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นา
แบบจําลองแบบสมบูรณกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวาแบบจําลองแบบสมบูรณประกอบ 6 สวน สวนที่ 2 การวางแผน (Leading) สถานศึกษาตอง
วางแผนกลยุทธโดยจัดทําแผนกลยุทธที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนรู การประกัน
คุณภาพ การพัฒนาบุคลากรและงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สามารถจัดทําแผนกลยุท ธ
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สถานศึก ษา 3
ขั้ น คื อ 1) ทํา การวิ เ คราะหส ภาพโรงเรีย น 2) กํา หนดวิสั ย ทัศน พั น ธกิ จ
เปาประสงคของสถานศึกษา และ 3) กําหนดกลยุทธของโรงเรียน สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ
ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ (Management Tools) พบวา
การบริหารจัดการองคสมัยใหมตองอาศัยเครื่องมือการจัดการหลากหลายเพราะเครื่องมือการ
จัดการเกี่ยวของกับทุกกิจกรรม นับตั้งแตการวางแผน การกําหนดกลยุทธ การปรับกระบวนการ
ทํางาน การจัดการความรู กําหนดการดานการเงิน การจัดการคุณภาพ การวัดและประเมินผล
และการเปลี่ยนแปลงองคกร โดยพบวาเครื่องมือการจัดการตามหนาที่การบริหารดานการวางแผน
และประเมินผลที่นิยมและนํามาประยุกตใชไดผลดีที่สุดในประเทศไทย คือ การวางแผนกลยุทธ
และกรอบงานงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง (Balanced Scorecard and
Benchmarking) และในลักษณะคลายคลึงกันยังสอดคลองกับการวิจัยเรื่องการจัดการโซอุปทาน
ที่มีประสิทธิผลของบริษัทซีเกท โดยเบย, ถัง และเบนเน็ท (Bay, Tang and Bennett) ไดขอคน
พบวาปจจัยความสําเร็จในการจัดการโซอุปทาน คือ 1) การมีวิสัยทัศนและมีสวนรวมของผูบริหาร
2) การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม 3) การกําหนดยุทธศาสตร 4) การสรางวัฒนธรรม 5) การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง 6) การอบรม และ 7) การพัฒนาอยางตอเนื่อง และไดเพิ่มเติมขอคิดเห็น
วาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนองคกรตองทําความถูกตองในการวางแผนงานและการวัดผลอยาง
เหมาะสมที่สุด
เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรสําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ คือ 1) มีการจัดเก็บขอมูลที่
จํ า เป น เพื่ อ เป น พื้ น ฐานการวางแผนกลยุ ท ธให ใ ช ก ระบวนการมี ส ว นร ว ม 2) วิ เ คราะห ป จ จั ย
ภายนอกทั้ง อดีตและป จจุ บันที่ สง ผลตอการจัดการศึกษาครอบคลุม ทั้ง ดานสั งคม วั ฒนธรรม
เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ การเมื อ งและกฎหมาย 3) วิ เ คราะห ป จ จั ย ภายในที่ มี สิ ท ธิ ผ ลต อ การ
ดําเนินงานครอบคลุมทั้งโครงสรางนโยบาย ผลผลิตและบริการ บุคลากร ประสิทธิภาพการเงิน
วั ส ดุ ทรั พ ยากรและการบริ ห ารจั ด การ 4) นํ า ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย ภายนอกและภายในมา
จัดลําดับ แลวแยกเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค 5) เชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะห
และกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา 6) จัดทําแผนกลยุทธระยะ 3–5 ป
ที่ กํ า หนดนโยบาย เป า หมายและยุ ท ธวิ ธี ที่ ชั ด เจน และปฎิ บั ติ ไ ด 7) นํ า เสนอแผนกลยุ ท ธ
สถานศึกษาใหผูที่เกี่ยวของทุกสวนทราบและพิจารณา เพื่อมีความเขาใจตรงกันในเปาหมายและ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ 8) สถานศึกษาปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 9) สถานศึกษา
จัดใหมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 10) สถานศึกษา
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธเปนระยะๆ 11) สถานศึกษาจัดทําแบบปฏิบัติการประจําป
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โดยกําหนดเปนโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 12) มีการปฏิบัติและดําเนินงาน
ตามแบบปฏิบัติการประจําป 13) มีการกํากับ ติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจําป 14)
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป และ 15) มีการทบทวนและปรับปรุง
แบบปฏิบัติการประจําปทุกป ซึ่งสอดคลองกับหลักการ/รูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธที่
นักวิชาการตางประเทศและนักวิชาการไทยตางมีความเห็นสอดคลองกันวา การบริหารเชิงกลยุทธ
เปนหัวใจของงานบริหารซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดแผนกลยุทธขององคกรและการนําแผนกลยุทธ
ไปปฏิบัติ แผนกลยุทธขององคการจะถูกกําหนดเพื่อใชเปนแนวทางใหองคการกาวไปในทิศทางที่
เหมาะสมในระยะยาว ซึ่งเปนการบริหารอยางมีระบบและเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง เปนการ
บริหารที่ตองอาศัยวิสัยทัศนของผูนําองคการ เปนการวางแผนอยางมีขั้นตอน และมีการวิเคราะห
อยางมีหลักเกณฑ นัยสําคัญการบริหารเชิงกลยุทธ คือ 1) เปนกระบวนการบริหารองคการโดยรวม
2) เป น การบริ ห ารที่ เ น น การสรา งอนาคตในระยะยาว 3) เปน การบริ ห ารที่ เ น น การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการโดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายนอกจะเปนตัว
ผลักดันที่สําคัญ และ 4) เปนการบริหารที่เนนการสรางกลยุทธองคการและกลยุทธเพื่อการแขงขัน
ใหองคการประสบความสําเร็จในระยะยาว สอดคลองกระบวนการแผนกลยุทธที่ปรีชา หงสใกรเลิศ
ไดสรุปวามี 7 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะหสภาพแวดลอม 2) กําหนดวัตถุประสงค 3) กําหนดสิ่งที่
องคการตองการ 4) เตรียมความพรอมของทรัพยากร 5) พัฒนาแผนปฏิบัติการ 6) นําแผนไป
ปฏิบัติ และ 7) ติดตามตรวจผลลัพธ สอดคลองกับการศึกษาองคประกอบการวางแผนกลยุทธของ
สมชาย ภคภาสวิวัฒน ที่พบวาประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเพื่อหาโอกาส และอุปสรรค 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน 3) การวางแผนระยะยาว/ระยะกลาง/ระยะสั้ น 4) การวางกลยุ ท ธ อ ย า งเป น ระบบ
(systematic) และ 5) แผนกลยุทธที่สามารถปฏิบัติได (realistic) ลักษณะคลายกับประชุม โพธิกุล
ที่ได ก ล า วถึ ง กระบวนการวางแผนกลยุท ธ เ ชิ ง ประยุก ต มี 9 ขั้ น ตอน คือ 1) การจั ด ระบบเพื่ อ
วางแผนโดยผูบริหารระดับสูงจัดตั้งทีมวางแผน รวบรวมขอมูลตาง ๆ 2) สํารวจคานิยม 5 ประการ
คือ คานิยมสวนบุคคลของทีม คานิยมองคการโดยภาพรวม ปรัชญาการดําเนินการขององคกร
วัฒนธรรมองคกร และคานิยมผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร 3) กําหนดพันธกิจ 4) กําหนดกลยุทธ
5) วิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรดวยเทคนิค SWOT 6) วิเคราะหชองวางเปนการเปรียบเทียบ
ระบบขอมูลสารสนเทศที่เกิดระหวางการตรวจสอบการปฏิบัติงานกับสิ่งที่ตองการใหบรรลุผลตาม
แผนกลยุทธ 7) บูรณาการแผนปฏิบัติการ 8) ทําแผนสํารอง และ 9) การนําไปปฏิบัติ นอกงานนี้ยัง
สอดคลองกับการวางแผนกลยุทธตามแนวคิดของเซอรโต และปเตอร (Certo and Peter) ไดเสนอ
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กระบวนการวางแผนกลยุทธไว 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
(environmental analysis) และสภาพแวดลอมภายในดวยเทคนิค SWOT เพื่อระบุจุดออน จุดแข็ง
โอกาสและภาวะคุกคาม ขั้นตอนที่ 2 การสรางทิศทางขององคกร (establishing organization
direction) หรื อ การกํ า หนดแนวรุ ก (thrust) โดยตั ว บ ง ชี้ ข ององค ก ร คื อ พั น ธกิ จ (mission)
วัตถุประสงค (objective) ซึ่งการสรางทิศทางขององคกร ประกอบดวย การไตรตรองผลวิเคราะห
สภาพแวดลอม การสรางพันธกิจที่เหมาะสม และการสรางวัตถุประสงคที่สอดคลอง ขั้นตอนที่ 3
การกําหนดยุทธศาสตร (strategic formulation) เปนกระบวนการออกแบบและเลือกยุทธศาสตร
ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ขั้ น ตอนที่ 4 การใช ยุ ท ธศาสตร ใ นองค ก ร (implementing
organizational strategy) เปนการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติจริง และขั้นตอนที่ 5 การควบคุม
ยุ ท ธศาสตร (strategic control) นอกจากนี้ ทั้ ง ยั ง สอดคล อ งกั บ การวางแผนกลยุ ท ธ ต ามแนว
ทางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน ของ
ศูนยประสานงานปรับระบบงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการที่ไดเสนอขั้นตอนจัดทําแผนกลยุทธ
ระดับสถานศึกษา 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนดวยเทคนิค SWOT
เพื่ อ ทราบจุ ด แข็ ง (strengths) จุ ด อ อ น (weakness) โอกาส (opportunities) และอุ ป สรรค
(threats) โดยใชหลักการมีสวนรวมของคณะครูภายในสถานศึกษา ซึ่งเมื่อทราบวาจุดแข็งจุดออน
โอกาสหรืออุปสรรคปจจัยใดสงผลกระทบดานเกิดความสําเร็จ (+) และผลเสียหาย (-) ทําใหรู
สภาพ/ภาพรวมของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะอยูใน 4 รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง คือ
รูปแบบที่ 1 ภายในเขมแข็ง (+) ภายนอกเอื้ออํานวย (+) ใชกลยุทธสรางความเปนเลิศ
รูปแบบที่ 2 ภายในเขมแข็ง (+) ภายนอกอุปสรรค (-) ใชกลยุทธปรับปรุง/พัฒนา
รูปแบบที่ 3 ภายในจุดออน (-) ภายนอกเปนโอกาส (+) ใชกลยุทธแกไข
รูปแบบที่ 4 ภายในจุดออน (-) ภายนอกอุปสรรค (-) ใชกลยุทธรีบเรง/ทบทวน
2) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิ จและเปาประสงค ด วยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของโดย
วิสัยทัศน (vision) = What to be? พันธกิจ (Mission) = What to do? และเปาประสงค
(corporate objective) = For whom? 3) การกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา โดยเลือกกลยุทธ
หรือวิธีการปฏิบัติในแตละพันธกิจ การเลือกวิธีการที่เปนไปได คุมคา คุมทุน และสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและเปาประสงคมากที่สุด ทั้งนี้ตองครอบคลุมผลการดําเนินงานใน 3 ระดับ กลาวคือ (1)
กลยุทธระดับองคกร (corporate strategies) เปนกลยุทธที่ครอบคลุมผลการดําเนินงานในระดับ
ผลกระทบ (impacts) ซึ่งสะทอนวิธีการดําเนินการในวงกวางที่ไมบอกรายละเอียดการปฏิบัติใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดําเนินงานระดับผลกระทบจะยึดกลุมผลประโยชนหลัก
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ที่กระทบโดยตรง 4 กลุม คือ โรงเรียน นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน ผูปกครองและชุมชน (2)
กลยุทธระดับแผนงาน (business strategies) เปนกลยุทธที่ครอบคลุมผลการดําเนินงานระดับ
ผลลัพธ (outcomes) ที่มีภาพของวิธีการดําเนินการในวงแคบที่มีรายละเอียดเล็กนอย ยังไมมี
ความชั ด เจนในการปฏิ บั ติ กลยุ ท ธ ร ะดั บ แผนงานโรงเรี ย นจะต อ งนํ า ไปจั ด ทํ า เป น โครงการ
(project) ของโรงเรียนภายใตแผนงานใดแผนงานหนึ่ง (3) กลยุทธระดับโครงการ (functional
strategies) เปนกลยุทธครอบคลุมผลการดําเนินงานระดับผลผลิต (output) ที่มีรายละเอียดการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน โรงเรียนนําไปใชเปนกิจกรรมภายใตโครงการใดโครงการหนึ่ง และ (4) การกําหนด
ผลผลิตผลลัพธและตัวชี้วัด ซึ่งผลผลิต (outputs) หมายถึง สิ่งของหรือการบริการที่เปนรูปธรรม
และรับรูได เปนผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามกลยุทธ และตอบคําถามวา “อะไรคือสิ่งที่ไดจากการ
ดําเนินผลิตหรือการใหบริการที่เปนรูปธรรม วัดได เปรียบเทียบได รับรูได” ผลลัพธ (outcomes)
หมายถึง ผลประโยชนหรือผลผลิตหรือผลสําเร็จปลายทางที่เกิดจากการดําเนินการตามกลยุทธที่
กําหนด ผลลัพธจะตอบคําถามวา “ทําไมจึงมีการผลิตหรือการใหบริการของโครงการนั้น ๆ” และ
จะนําเอาผลผลิต (outputs) ไปใชประโยชนอยางไร วัตถุประสงคเชิงจุดมุงหมายเปนการระบุ
ผลลัพธโครงการที่จะตองเกิด ดังนั้นการกําหนดวัตถุประสงคเชิงมุงหมาย จึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ
อยางยิ่งเพราะจะบงบอกถึงความสําเร็จของกลยุทธที่เลือกใช ฉะนั้นการที่จะพิสูจนทราบวาผลการ
ดําเนินกลยุทธระดับแผนงานที่มีวัตถุประสงคเชิงจุดมุงหมายที่แสดงความชัดเจนของผลลัพธแลว
การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จจะเปนการพิสูจนทราบผลการปฏิบัติงานได ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป น ตั ว บ ง ชี้ห รื อ ดัช นี บง ชี้ ห รือ สิ่ ง บ ง บอกความสํ า เร็ จ ของงานการกํ า หนดตั ว ชี้ วัด ผลสํ า เร็จ ให
สอดคลองกับกลยุทธมีหลายวิธีตามความสัมพันธเชิงระบบในระบบตาง ๆ คาของตัวชี้วัดที่นิยมใช
ไดแ ก ร อ ยละ อั ต ราสว น สัดส ว น อั ต รา จํา นวน และคา เฉลี่ ย ตั ว ชี้ วัด ความสํา เร็จ หลัก (Key
Performance Indicators : KPI) คือ สิ่งบงบอกความสําเร็จของผลงานที่ครอบคลุมผลผลิตและ
ผลลั พธ แตไมรวมตัว ชี้วั ดที่เ ปนกระบวนการและผลกระทบ ซึ่ง เปน สิ่งที่เ ปนนามธรรมใหเ ปน
รูปธรรมที่ สามารถวัดได หลัง จากโรงเรียนไดกรอบกลยุ ทธแลวโรงเรียนจะจัดทํารายละเอี ย ด
โครงสรางแผนงาน และโครงการ โดยกรอบกลยุทธเปนเครื่องมือในการกําหนดขอบเขตของการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนระยะยาว (3–5 ป) จึงจะระบุจุดหมายการกําหนดกลยุทธ
ในการจัดการศึกษาอยางชัดเจนวา มุงใหเกิดผลตอผูเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยางไร
โดยปกติกรอบแผนกลยุทธประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ กลยุทธระดับองคกร
กลยุทธระดับแผนงาน วัตถุประสงคเชิงจุดมุงหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ สอดคลองกับการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ของจิ ต ราภรณ ใยศิ ล ป ได วิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการวางแผนกลยุ ท ธ ข อง
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวารูปแบบการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย
องคประกอบ 7 ดาน คือ 1) ดานโครงสรางกับคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ 2) ดานการเตรียม
ความพรอมของขอมูลและบุคลากรเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 3) ดานการนําขอมูลชุมชนและนโยบาย
ดานสังกัดมาพิจารณาในการทําแผนกลยุทธ 4) ดานการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 5) ดาน
การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายนอก 6) ด า นการมี ส ว นร ว มของผู เ กี่ ย วข อ งในการกํ า หนด
เปาประสงค การพัฒนา วิ สัย ทัศน และกลยุ ทธสถานศึกษา และ 7) ดานการควบคุม กํ ากับ
ติดตาม สรุปและรายงานผลแผนกลยุทธ
2.2 การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment) เปนองคประกอบที่
มีความสําคัญเปนลําดับที่ 2 ที่อธิบายแปรปรวนไดรอยละ 4.896 ของความแปรปรวนรวมทั้งหมด
การจัดระเบียบระบบงานในการวิจัยนี้หมายถึง การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance
Alignment) หมายถึง การออกแบบระบบปฏิบัติงานที่ทําใหสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการกํ า หนด โครงสร า งพั น ธกิ จ กิ จ กรรมต า งๆ ของสถานศึ ก ษาให มี ค วาม
สอดคลองประสานเชื่อมโยงกันทั้งระบบสงผลตอการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งการจัดระบบงานที่ดีชวยสรางเสริมใหบุคลากรสามารถคนหานวตกรรม
หรือวิธีการทํางานใหม ๆ ใหองคกรหรือสถานศึกษาได และยังเปนตัวกํากับการใชทรัพยากรใน
สถานศึกษาใหสนองตอการดําเนินการไปสูเปาหมายในที่สุด การจัดระเบียบระบบงานงานวิจัยนี้
อยูบนฐานภารกิจของสถานศึกษาที่ตองรับผิดชอบโดยตรงสี่งานหลัก คือ การบริหารงานวิชาการ
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ซึ่งการจัดระเบียบระบบงานนี้
สอดคลองกับขอกําหนดตาง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสถานศึกษาไดปฏิบัติ โดยมี
จุดมุงหมายที่สําคัญ คือ เรื่องคุณภาพสถานศึกษา องคประกอบนี้สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ
พรพรรณ อินทรประเสริฐ พบวาองคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา
ประกอบดวยองคประกอบ 5 ดาน คือ 1) ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 2)
ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 3) ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงาน
งบประมาณ 4) ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานกํากับติดตาม และ 5) ดานโครงสราง
และกระบวนการบริหารการจัดองคกร และสอดคลองกับขอคนพบการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสุมมา พุมประพาฬ พบวา รูปแบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยกลุมงาน 8 กลุมงาน 37 ภาระงาน คือ 1)
กลุมงานพัฒนาการบริหารทั่วไป ประกอบดวย 5 ภาระงานสําคัญ คือ ภาระงานสารบรรณ ภาระ
งานพัสดุ ภาระงานการเงิน–บัญชี ภาระงานบุคลากร ภาระงานตรวจสอบ–ควบคุมภายใน และ
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งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 2) กลุมพัฒนาวิชาการ ประกอบดวย ภาระงานสําคัญ 7 ภาระงาน
คือ ภาระงานหลักสูตร ภาระงานจัดการเรียนการสอน ภาระงานทะเบียน ภาระงานวัดผลและ
ประเมินผล ภาระงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ภาระงานแนะแนว ภาระงานวิจัย–พัฒนาและงาน
อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 3) กลุมงานพัฒนากิจการนักเรียน ประกอบ ภาระงานสําคัญ 5 ภาระงาน
คือ ภาระงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ภาระงานสงเสริมประชาธิปไตย ภาระงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ภาระงานปองกันสงเสริมวินัยความประพฤตินักเรียน ภาระงานหัวหนา
ระดับและงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 4) กลุมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 4
ภาระงานสําคั ญ คือ ภาระงานภูมิทัศน ภาระงานอนามัย ภาระงานสวัสดิ การ และภาระงาน
ประชาสัมพันธ 5) กลุมงานพัฒนานโยบายและแผนงาน ประกอบดวย ภาระงาน 4 ภาระงาน คือ
ภาระงานนโยบายและแผนงาน ภาระงานงบประมาณ ภาระงานขอมูลสารสนเทศ ภาระงาน
ติดตามประเมิน ผลโครงการ และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 6) กลุมงานพั ฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ภาระงานสําคัญ 3 ภาระงาน คือ ภาระงานควบคุมคุณภาพ
ภาระงานตรวจสอบทบทวนและปรั บปรุง คุณภาพ ภาระงานประเมิน และรับรองคุณภาพของ
สถานศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 7) กลุมงานพัฒนากิจกรรมชุมชน ประกอบดวย
ภาระงานสําคัญ 2 ภาระงาน คือ ภาระงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ภาระงานชุมชนสัมพันธ และงาน
อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 8) กลุมงานพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบดวย 4 ภาระงาน
คือ ภาระงานคอมพิวเตอร ภาระงานซอมบํารุง ภาระงานเผยแพรบนเครือขายอินเตอรเน็ต ภาระ
งานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย สอดคลองกับกฎกระทรวง–กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
ที่ไดกําหนดแนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ภารกิจ คือ 1) ภารกิจ
ดานวิชาการ ประกอบดวย 17 งาน คือ (1) งานพัฒนาหรือดําเนินงานเกี่ยวกับการใหความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น (2) การวางแผนงานวิชาการ (3) การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา (4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู (6) การ
วัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน (7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา (8) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู (9) การนิเทศการศึกษา (10) การแนะ
แนว (11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (12) การสงเสริม
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ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ (13) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาละองคกรอื่น (14) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร
หนวยงานสถานศึกษาประกอบและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา (15) การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา (16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชใน
สถานศึกษา และ (17) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2) ภารกิจดานงบประมาณ
ประกอบดวย 22 งาน คือ (1) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวแตกรณี (2) การ
จัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง (3) การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร (4) การขอโอน
และการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (5) การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ (6) การ
ตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ (7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช
ผลผลิตจากงบประมาณ (8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (9) การปฏิบัติงาน
อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา (10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา (11) การวางแผนพัสดุ (12) การกําหนดรูแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวแตกรณี (13) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
การจัดทําและจัดหาพัสดุ (14) การจัดหาพัสดุ (15) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
(16) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน (17) การเบิกเงินจากคลัง (18) การรับเงิน เก็บรักษาเงิน
และการจายเงิน (19) การนําเงินสงคลัง (20) การจัดทําบัญชีการเงิน (21) การจัดทํารายงาน
ทางการเงินและงบการเงิน และ (22) การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 3)
ภารกิจดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 20 งาน คือ (1) การวางแผนอัตรากําลัง (2) การ
จัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (3) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง (4)
การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (5) การดําเนินการ
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (6) การลาทุกประเภท (7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (8) การ
ดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ (9) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(10) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ (11) การอุทธรณและการรองทุกข (12)
การออกจากราชการ (13) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ (14) การจัดทําบัญชีรายชื่อ
และใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ (15) การสงเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (17) การสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติ
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(18) การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (19) การสงเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (20) การริเริ่มสงเสริมการขอรับ
ใบอนุญาต และ (22) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการดําเนินการที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 4) ภารกิจดานการบริหาร
ทั่วไป ประกอบดวย 22 งาน คือ (1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ (2) การ
ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา (3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา (4)
งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน (5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร (6) การ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (8) การดําเนินงานธุรการ (9)
การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม (10) การจัดทําสํามะโนผูเรียน (11) การรับนักเรียน
(12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา (13) การประสาน
การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย (14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(15) การทัศนศึกษา (16) งานกิจการนักเรียน (17) การประชาสัมพันธงานการศึกษา (18) การ
สงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา (19) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (20) การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (21) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน และ (22) แนวทางการ
จัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของแม็คคินซี่ (Mckinsey) ที่ไดศึกษาความสัมพันธกลยุทธกับรูปแบบของโครงสรางองคการและ
การดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จของการบริหารจัดการขององคกรที่มีการบริหารจัดงานดีเดน
พบวา องคกรที่ประสบความสําเร็จมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ประกอบดวย 7 องคประกอบ โดย
องคประกอบที่ 1 คือ โครงสรางที่สอดคลองกับความสามารถหลักขององคกร โดยการจัดองคกรใน
รูปแบบเรียบงาย ยึดหยุนและคลองตัว จึงตองจัดแผนก/ฝาย งานแบบกระจายอํานาจหนาที่หรือ
ภารกิ จ ตามสายงานหลั ก และสายงานสนั บ สนุ น ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษา
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการโซอุปทานของเคริ์ค เคอรทิส และโทมัส (Kirk, Curtis and
Thomas) พบวา ความสําเร็จของการประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการโซอุปทานขึ้นอยูกับ 7
ปจจัย คือ 1) ขนาดขององคกร 2) โครงสรางการบริหารแบบกระจายอํานาจ 3) ประสิทธิภาพและ
ความสําเร็จขององคกร 4) การรวมยุทธศาสตรของโซอุปทาน 5) บรรยากาศการติดตอระหวางผู
จัด หาและลูก ค า 6) แรงกดดั น ของสมาชิ ก ทั้ ง หมดในโซอุป ทาน และ 7) ความไมแน นอนของ
สภาพแวดลอม และยังสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของวราพร วิริยะไชยกุล ที่ไดศึกษาวิจัย
ความพรอมในการใชการจัดการโซอุปทานในอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป พบวามีความสอดคลอง
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ที่คลายกันคือ องคกรที่จะใชแนวคิดและหลักการการจัดการโซอุปทานในองคกรตองมีความพรอม
สามดาน คือ 1) ความพรอมดานทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจ ความชํานาญการ
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 2) ความพรอมดานกระบวนการ ประกอบดวย องคกรกําหนด
โครงสรางองคกรอยางชัดเจน โดยมีการกําหนดความสัมพันธระหวางบุคคลตางๆ ที่ทํางานรวมกัน
องคกรมีการเปลี่ยนโครงสราง โดยมุงปรับเปลี่ยนบทบาทและความรับผิดชอบองคกร ลดการ
กระจัดกระจายงานที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อลดการสงทอดงานใหเหลือนอยที่สุด และองคกรจัดระเบียบ
วิธีการประสานงานระหวางแผนกตางๆ ใหสอดคลองกันอยางเปนระบบ และ 3) ความพรอมดาน
เทคโนโลยี ซึ่งความพรอมทั้งสามดานดังกลาวจะทําใหการนําหลักการจัดการโซอุปทานไปใชมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง
เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรสําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ คือ 1) มีระบบงานสนับสนุน
และอํานายความสะดวกในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เขมแข็ง 2) มีระบบปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 3) มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติภารกิจการ
บริหารสถานศึกษาทุกระบบปฏิบัติการ 4) มีหนวยงานติดตามและประเมินแผนงานและโครงการ
ตามแผนกลยุทธสถานศึกษา 5) ออกแบบและสรางระบบปฏิบัติงานวิชาการที่มุงผลสัมฤทธิ์สูง 6)
ออกแบบและสรางระบบการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 7)
สรางระบบปฏิบัติงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 8) มีการควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ภารกิจสถานศึกษา 9) การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนดหรือขอตกลงรวมกัน 10) มี
การบังคับบัญชาแนะนํา สอนงานใหเขาใจกฎกติการะเบียบ ขอตกลง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน
11) มีระบบปฏิบัติงานสารบรรณ การเงิน พัสดุ บุคลากร และตรวจสอบภายในที่ถูกตองคลองตัว
โปร ง ใส ตรวจสอบได 12) มี ก ารออกแบบโครงสร า งภารกิ จ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มุ ง ทั้ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 13) สถานศึกษามีระบบจูงใจ บุคคลใหเต็มใจและตื่นใจปฏิบัติงาน
เต็ ม ศั ก ยภาพแห ง ตน 14) สถานศึ ก ษามี ก ารควบคุ ม ภายใน ตรวจสอบและถ ว งดุ ล 15)
สถานศึกษาจัดการบุคคลใหปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 16) สถานศึกษาสนับสนุนผูปฏิบตั ทิ กุ ระดับ
ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านให อ ย า งราบรื่ น รวดเร็ ว และถู ก ต อ ง และ 17) ออกแบบโครงสร า ง
สถานศึกษาใหมีลักษณะยึดหยุน ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา สอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของสุมมา พุมประพาฬ พบวารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ควรจัดโครงสรางการบริหารภารกิจสถานศึกษาสองสวน คือ สวนภารกิจหลักและ
ภารกิจสนับสนุน โดยสามารถจัดระเบียบระบบงาน เปน 4–8 กลุมงาน โดยขึ้นอยูกับขนาดของ
สถานศึกษา คือ 1) สถานศึกษาขนาดใหญ ประกอบดวย 8 กลุมงาน คือ กลุมงานอํานวยการ กลุม
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งานวิชาการ กลุมงานกิจการนักเรียน กลุมงานสนับสนุนการศึกษา กลุมงานนโยบายและแผนงาน
กลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุมงานกิจกรรมนักเรียนและชุมชน และงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 2) สถานศึกษาขนาดกลาง ประกอบดวย 5 กลุม คือ กลุมงานอํานวยการ กลุมงาน
วิชาการ กลุมงานกิจการนักเรียน กลุมงานสนับสนุนการศึกษา และกลุมงานนโยบายและแผน
และ 3) สถานศึกษาขนาดเล็ก ประกอบดวย 4 กลุมงาน คือ กลุมงานอํานวยการ กลุมงานวิชาการ
กลุมงานกิจการนักเรียน และกลุมงานสนับสนุนการศึกษา และเพื่อใหผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพผูวิจัยไดจัดทําคูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพให ใ ช เ ป น แนวทางการบริ ห ารโดยออกแบบคู มื อ การบริ ห ารอย า งเป น ระบบ
ประกอบดวยรายละเอียดสําคัญหาหัวขอ คือ ความสําคัญของกลุมงาน วัตถุประสงคของกลุมงาน
ขอบขายภาระงาน บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และการควบคุมประสิทธิภาพของกลุมงาน
และยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของพรพรรณ อินทรประเสริฐ ที่ศึกษาวิจัยและพบในลักษณะ
เดียวกันเรื่องการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา โดยองคประกอบที่ 5 ดานโครงสรางและ
กระบวนการบริหารจัดองคกรประกอบดวย 23 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ Strategic apex เปน
รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบกระจายอํานาจหรือการมอบอํานาจ เชนการใหรองผูอํานวยการ
หรือหัวหนาครูสายชั้น บริหารงานตามกรอบภาระปฏิบัติงานของแตละบุคคล (job description)
ตามสายงานการบังคับบัญชา 2) รูปแบบ Operating core เปนรูปแบบที่สมาชิกในองคกรเปน
ผูปฏิ บั ติง านหลัก และเป น ผู ที่เ กี่ ย วขอ งกับปจจัย นํา เขา กระบวนการและผลผลิตโดยตรง (ใน
สถานศึ ก ษา ได แ ก ผู บริ ห ารและครู ผู ปฏิ บัติ ก ารสอน) จึ ง ต องกํา หนดมาตรฐานตํ า แหน ง ที่ ใ ห
ความสําคัญมากที่สุด เพราะถือวาเปนหัวใจหลักสําคัญขององคกร ในการดํารงอยูเจริญเติบโต
หรือเสื่อมถอยได 3) รูปแบบ The support staff เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารโรงเรียนที่มี
ที ม งานสนั บ สนุ น งานหลั ก เช น งานเสมี ย นเอกสาร ธุ ร การการเงิ น พั ส ดุ งานอนามั ย งาน
โภชนาการ งานบริการ ICT หรืองานสารสนเทศและประชาสัมพันธ งานดูแลรักษาความสะอาด
โรงเรียน 4) โครงสรางและการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม นําไปสูการพัฒนาทักษะ ภาวะผูนํา
นวัตกรรมของชุมชน โรงเรียนจึงมีบทบาทหนาที่สรางศรัทธาตอกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม
โดยมีคุณภาพนักเรียนเปนตัวชี้วัด 5) รูปแบบโครงสรางการบริหารแบบ Chief executive officer
(CEO) เป น รู ป แบบการบริ ห ารที่ ผู บ ริ ห ารหรื อ ฝ า ยบริ ห ารเป น ผู มี อํ า นาจตั ด สิ น ใจสั่ ง การและ
ปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงอํ า นาจการบริ ห ารเป น แบบเบ็ ด เสร็ จ เช น การออกคํ า สั่ ง หรื อ
กฎระเบียบใหทราบและถือปฏิบัติ 6) โครงสรางการบริหารโรงเรียนรูปแบบใหมเปดโอกาสให ผูมี
สวนไดรับประโยชน (stakeholders) รวมเปนกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อการสรางวัฒนธรรม
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การทํางานเปนทีมโครงสรางเปนแนวราบตางจากระบบสั่งการหรือระบบสายงานการบังคับบัญชา
(รูปปรามิด) 7) รูปแบบ The professional bureaucracy เปนรูปแบบโครงสรางองคกรวิชาชีพขั้น
สูง เชนเดียวกับโรงเรียนที่ใหบริการทางการศึกษากับชุมชนในสังคม บุคลากรเปนผูมีความชํานาญ
การเฉพาะ โครงสรางมีสายสนับสนุน การปฏิบัติงาน เชน เสมียนคอมพิวเตอร บรรณารักษ ครู
พยาบาล บัญชีและการเงิน 8) รูปแบบโรงเรียนที่ชุมชนรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีโครงสรางการบริหารงาน ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจและสิทธิในการ
กําหนดแผนงานและโครงการงานวิชาการ งบประมาณบุคคลและบริหารทั่วไปใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่นโดยมีธรรมนูญโรงเรียนเปนเสมียนพิมพเขียวหรือแนวทางปฏิบัติ 9)
รูปแบบโครงสรางและกระบวนการการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ คือ รูปแบบการบริหารงาน
ที่ มี ก ารกระจายอํ า นาจ เพื่ อ การลดขั้ น ตอน รวดเร็ ว และประหยั ด เช น การเบิ ก จ า ยค า
รักษาพยาบาล คาเชาบาน การอนุญาตไปราชการ การรับรองสิทธิตางๆ 10) โครงสรางการบริหาร
โรงเรียนที่มีชุมชนเขามามีสวนรวมกําหนดโครงสรางสัดสวน หนาที่ชัดเจน ทําใหบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารโรงเรียนปรับเปลี่ยนจากผูบังคับบัญชาเปนผูเชื่อมโยงสื่อสารกับสวนกลาง 11) โรงเรียนมี
ศั ก ยภาพพร อ มในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ รั บ การถ า ยโอนภารกิ จ จากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สวนกลาง เพื่อการแกไขปญหาและพัฒนาไดตรงจุด ตรงเวลาและสถานการณ 12) โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการศึกษาตามความตองการของผูปกครองและชุมชนโดย สํานักงานงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูดําเนินการใหองคกรมหาชน มหาวิทยาลัย สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่ในการวิจัยพัฒนาและติดตามผลการปฏิบัติงาน 13) โครงสรางการ
บริหารงานโรงเรียนมีหัวหนางานหรือหัวหนาครูสายชั้นปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงในแตละฝาย
อยางชัดเจน เชน หัวหนางานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป
14) รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพใชเทคโนโลยีสารสนเทศแบบออนไลน เชน
การนําระบบ GIS เปนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใชสํารวจสํามะโนนักเรียน การเยี่ยมบาน
การใช GFMIS เพื่อบริหารงบประมาณและสินทรัพยแบบโปรงใส OBECSMIS เพื่อการบริหาร
ระบบขอมูลนักเรียนเปนปจจุบัน 15) คณะกรรมการจากทองถิ่นหรือสถานศึกษาหรือสภาโรงเรียน
มีสิทธิในการเสนอขอพิจารณาดานงบประมาณ บุคลากร หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมความรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน พรอมทั้งใหคําแนะนําดานการ
บริหารโรงเรียน 16) โรงเรียนและชุมชนมีวิสัยทัศนรวมกัน (share vision) ในการสงเสริมใหทุกคน
ไดเปนผูรับประโยชนจากการจัดการศึกษา โดยรวมกันกําหนดความตองการเพื่อสรางภาพอนาคต
แหงความสําเร็จ 17) รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบอิสระ (independent school) เปนรูปแบบ
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การบริหารภายใตเงื่อนไขการมีผูบริหารและครูมืออาชีพ เพื่อสรางความเปนเลิศและความสําเร็จ
ในการจัดการศึกษา ถือคติวาโรงเรียนดีและเกงตองมีการแขงขันสูง 18) โรงเรียนระดมทรัพยากร
และสรางเครือขาย เพื่อรวมพลังองคกรชุมชน เอกชนสถาบันศาสนา กลุมสถานศึกษาและธุรกิจ
ผูประกอบการ เพื่อรวมกันใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานทักษะการจัดการประสบการณ
ความรู แหลงเรียนรู และการระดมเงินทุน 19) รูปแบบ Simple structure เปนรูปแบบโครงสราง
การบริหารโรงเรียนแบบงายเหมาะกับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีบุคลากรนอย ไม
จําเปนตองกําหนดมาตรฐานการทํางานเฉพาะใชเพียงระบบการสื่อสารองคกรเพื่อการสั่งการ
ผูบริหารและครูสามารถตัดสินใจสนองตอบตอปญหาดวยตนเอง 20) รูปแบบ The middle line
เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนที่มีรองผูอํานวยการฯ หรือหัวสายชั้นเปนบุคคล
สํ า คั ญ ในการทํ า หน า ที่ ป ระสานงานเชื่ อ มต อ นโยบายและยุ ท ธศาสตร ห รื อ แผนงานโครงการ
ปฏิบัติงานเขาดวยกัน เชน การรับคําสั่งจากผูบริหารเพื่อประสานใหฝายตางๆ นําไปปฏิบัติ 21)
รูปแบบ The machine bureaucracy เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานที่มาตรฐานเหมาะสม
กับโรงเรียนขนาดกลาง ปฏิบัติงานประจําตามหนาที่โดยมีคําสั่งและกฎระเบียบเปนขอบังคับ
ชัดเจนมีคณะกรรมการบริหารเปนที่ปรึกษาทําหนาที่เสนอแนะ วางแผน กํากับ ติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย 22) รูปแบบ adhocracy เปนรูปแบบโครงสรางการ
บริหารงานชั่วคราวที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือแผนกลยุทธ เพราะสามารถทีจ่ ะ
ปรับยึดหยุนไดตลอดเวลา ไมมีสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนตามตัว เพราะเปนการรวมตัวกัน
ของกลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญร ว มกั น ทํ า งานในระยะเวลาสั้ น ๆ ให ง านสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย เช น
โครงการวิจัยพัฒนา การสําเร็จ การออกขอสอบการตัดสินผลงาน ฯลฯ และ 23) รูปแบบ Simple
structure เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารแบบงาย (แนวราบ) เหมาะสมกับการเผชิญกับสภาวะ
ที่ทาทาย ผูบริหารสามารถสั่งการและตัดสินใจควบคุมสถานการณไดอยางฉับพลันทันเหตุการณ
นอกจากนี้ ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ของนิ ภ า พงศ วิรั ต น ที่ ไ ด ศึ ก ษาเรื่ อ งการเปรี ย บเที ย บ
สมรรถนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได
พบว า องค ป ระกอบของการบริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐานของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานครในบริบทของไทย จํานวนรวม 8 องคประกอบ โดยสอดคลองกับองคประกอบที่ 1
การตั้งเปาหมายที่มุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนสูง และชุมชนพึงพอใจ องคประกอบที่ 4 การสรางระบบ
บริ หารจัดการ ประกอบด วย การสรางระบบบริห ารจัดการที่มี ประสิ ทธิภาพและสรางระบบที่
ตรวจสอบได องคประกอบที่ 5 การสรางพันธสัญญารวมกัน ประกอบดวยการสรางกฎระเบียบ
กติการวมกัน และการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ และองคประกอบที่ 6 ผลการปฏิบัติงาน
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มีความนาเชื่อถือ อีกทั้งยังสอดคลองและมีในลักษณะคลายกันของหลักการของวิถีแหงโตโยตา
หลักการขอที่ 2 สรางการไหลของกระบวนการตอเนื่องโดยออกแบบกระบวนการทํางานใหมเพื่อ
บรรลุการไหลของสิ่งที่มีคุณคามาก (การทํางานอยางเปนระบบกระบวนการที่ถูกตองจะทําให
ผลิตผล/งานที่ไดถูกตอง) หลักการขอที่ 6 งานที่เปนมาตรฐานเปนพื้นฐานสําหรับการปรับปรุง
อยางตอเนื่องและการใหอํานาจแกพนักงาน โดยใชวิธีการที่มีเสถียรภาพ และสามารถทําซ้ําไดใน
ทุกที่ทุกสถานการณ และรวบรวมการเรียนรูที่เปนการปฏิบัติที่ดีที่สุดใหเปนมาตรฐาน รวบรวม
เรียบเรียงจัดทําเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานหากมีการเปลี่ยนยายงานหลักบุคลากรใหมจะ
ไดรับการถายทอดแนวปฏิบัติตอได หลักการขอที่ 8 ใชเทคโนโลยีที่เชื่อถือไดที่ผานการทดสอบมา
อยางละเอียด เพื่อสนับสนุนคน และกระบวนการ หลักการขอที่ 10 พัฒนาบุคลากรและทีมงาน
งานที่โดดเดน โดยสรางพยายามอยางตอเนื่องในการสอนบุคลากรใหเรียนรูกับการทํางานเปนทีม
เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน การทํางานเปนทีมเปนสิ่งที่ตองเรียนรู และหลักการขอที่ 14 พัฒนาเพื่อ
กาวสูองคกรแหงการเรียนรู และพัฒนาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกวา
ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 และปรับปรุงเพิ่มเติมตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีใน
ความหมายการวิจัยนี้หมายถึง หลักการการบริหารจัดการงานที่มุงเนนหลักการการทํางาน ซึ่งหาก
นําไปใชเพื่อการบริหารงานแลวจะเกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถ
จําแนกองคประกอบหลักการบริหารจัดการที่ได 10 หลักการ โดยตัวแปรสําคัญจากขอคนพบจาก
การวิจัยรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนี้ สอดคลองกับหลักการที่ 1
หลักนิติธรรม ประกอบดวย 1) สถานศึกษามีหลักการแบงแยกอํานาจ 2) สถานศึกษาใชหลักการ
คุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ 3) สถานศึ ก ษามี ห ลั ก ความผู ก พั น ต อ กฎหมายของเจ า หน า ที่ 4)
สถานศึ ก ษาได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามหลั ก ความชอบด ว ยกฎหมาย 5) ผู มี อํ า นาจตั ด สิ น ใจใน
สถานศึกษามีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 6) สถานศึกษายึดหลักกฎหมายที่กําหนดโทษเปนตาม
กฎหมาย และ 7) สถานศึกษายึดหลักการทํางานภายใต กฎระเบียบ หลักการที่ 3 หลักการโปรงใส
ประกอบดวย 1) สถานศึกษามีความโปรงใสดานโครงสราง 2) สถานศึกษามีความโปรงใสดานการ
ใหคุณ 3) สถานศึกษามีความโปรงใสดานการใหโทษ และ 4) สถานศึกษามีความโปรงใสดานการ
เปดเผยขอมูล หลักการที่ 5 หลักสํานักรับผิดชอบ ประกอบดวย 1) สถานศึกษามีการสรางความ
เปนเจาของรวมกัน 2) สถานศึกษามีเปาหมายชัดเจน 3) สถานศึกษามีการบริหารงานอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และ 4) สถานศึ ก ษามี ร ะบบติ ด ตามประเมิ น ผล หลั ก การที่ 7 หลั ก การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 1) การจัดการอยางบูรณาการ 2) การติดตอสื่อสาร 3) การบริหาร
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ใหเกิดการปฏิบัติงาน 4) การสรางสรรคและเสริมสราง 5) การเชื่อมโยงการทํางาน 6) การพัฒนา
ความสามารถ 7) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 8) การสรางความไววางใจ และ 9) การสรางความ
ผูกพัน และหลักการที่ 10 หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ 1) จัดการชุดขอมูล 2)
การมีเครือขายสารสนเทศ 3) การมีการเชื่อมโยงเทคโนโลยี และ 4) การนําเทคโนโลยีไปใชจริง
2.3 การเนนการเรียนการสอน (Learning and Teaching Orientation) เปน
องคประกอบที่มีความสําคัญเปนลําดับที่ 3 ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 3.463
ของความแปรปร ว มทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ เ พราะการมุ ง เน น การปฏิ บัติ ก ารเรี ย นการสอนถือ ได ว า เป น
บทบาทหนาที่หลักของสถานศึกษา ถาเปรียบสถานศึกษาเปนโรงงานผลิตสินคา สินคาที่ผลิตนั้น
ตองมีคุณภาพดีที่สุดตามที่ลูกคาตองการ เชนเดียวกับผลผลิตของสถานศึกษาก็คือ ผูเรียนที่มี
คุณคาและมีคุณภาพตามที่สถาบันที่จะรับชวงตอ หรือสถาบันทางสังคมตองการตามสภาพจริง
โดยผูเรียนที่มีคุณคาและมีคุณภาพนั้นเกิดจากกระบวนการผลิตที่ดีและเหมาะสม นั่นคือการ
บริหารจัดการที่มุงเนนการปฏิบัติการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนสําคัญที่สุด คือ การพยายามที่จะ
บริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่กอใหเกิดองคความรูทักษะในตัวผูเรียนมากที่สุด และที่
สําคัญคือองคความรูและทักษะที่ติดตัวผูเรียนนั้นจะเปนคุณลักษณะตามความตองการขององคกร
ที่รับนักเรียนถัดไปอยางแทจริง องคประกอบการมุงเนนการปฏิบัติการเรียนการสอนในวิจัยนี้
หมายถึง การมุงเนนปฏิบัติงานวิชาการซึ่งถือวาเปนงานหลักของสถานศึกษาที่สําคัญที่สุด โดย
เปนการมุงความสนใจไปที่การเติมเต็มสมรรถนะหรือศักยภาพของนักเรียนใหเกิดผลสูงสุด และ
เนนกระบวนการเรียนการสอนโดยคาดหวังถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียน ตลอดจนเอา
ใจใสดานการศึกษาเลาเรียน ใสใจดูแลในเรื่องการใชเวลาในกระบวนการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
และเกิ ดประโยชน สู ง สุ ด โดยได รับ การสง เสริม กระบวนการเรี ย นรูทุก วิถีท างจากผูบริห าร ครู
ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียอยางมืออาชีพแทจริง องคประกอบนี้สอดคลองกับแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 แกไข
เพิ่ม เติ ม (ฉบั บที่ 2) พุ ท ธศักราช 2545 ที่กํา หนดให กระทรวงศึก ษาธิก ารกระจายอํา นาจการ
บริหารงาน 4 ดาน ซึ่งการบริหารวิชาการเปนบทบาทหนาที่สําคัญดานที่ 1 ตองกระจายอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว สอดคลองกับขอคนพบการวิจัยของสคิปเบอร (Scribner) ที่พบวา
ความสําเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษามี 4 องคประกอบ และการมุงเนนตอการปฏิบัติการ
เรียนการสอนสอดคลองกับองคประกอบที่ 3 คือ การสรางวัฒนธรรมที่หวงใยตอนักเรียนทางดาน
การเรียนการสอน และยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยทางการศึกษาของแซมมอนล ฮิลแมนและ
มอรติมอร (Sammons, Hillman and Mortimore) ที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบที่สงผลถึง
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ความสําเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนพบวาประกอบดวย 11 องคประกอบ และองคประกอบ
การมุงเนนการปฏิบัติการเรียนการสอนเปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 4 นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับการศึกษาของคลิกแมนและคณะ (Glickman and others) ความสําเร็จของ
โรงเรียนประกอบดวย 12 ดาน ดานที่ 6 เนนที่การเรียนการสอนสอนและการวิจัย ในลักษณะคลาย
กับศูนยการศึกษาและฝกอบรมแหงสเตท ออฟ วิกตอเรีย (State of Victoria : Department of
Education and Training) ที่ไดพัฒนาองคประกอบความสําเร็จของสถานศึกษา 8 องคประกอบ
โดยใหความสําคัญกับการเนนที่การเรียนการสอนเปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับ 3
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการวิจัยของนงลักษณ เรือนทอง ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวาทั้งโรงเรียนรางวัลพระราชทานและโรงเรียนยอดนิยมตางบริหาร
จัดการองคประกอบประสิทธิผลโรงเรียน 8 องคประกอบเชนเดียวกัน โดยองคประกอบการเนนการ
เรียนการสอนเปนองคประกอบสําคัญลําดับ 2 ของโรงเรียนยอดนิยมและเปนองคประกอบสําคัญ
ลําดับ 5 ของโรงเรียนรางวัลพระราชทาน สอดคลองกับขอสรุปการวิจัยของปเตอรและวอเตอรแมน
(Peter and Waterman) ที่พบวาองคประกอบความเปนเลิศของบริษัท/องคกรดีเดนมี 8
องคประกอบ โดยองคประกอบที่ 6 ทําแตธุรกิจที่มีความรูและความเชี่ยวชาญ ซึ่งหมายถึงบริษัท/
องคกรนั้นมุงการใชทรัพยากรและมุงมั่นที่จะสรางผลผลิตที่บริษัทหรือองคกรทําไดดีที่สุด เชน
บริษัทโบอิ้ง จํากัด (Boeing Aerospace Support) ผูนําผูผลิตและจําหนายเครื่องบินรายใหญ
ที่สุดของโลก บริษัทโซนีจํากัด (Sony) ผูนําดานเครื่องเสียงเครื่องไฟฟาขั้นนําของโลก หรือบริษัท
วอลท ดิสนีย (Walt Disney) ที่เปนผูนําการสรางฝนใหเปนจริงดวยความคิดริเริ่มสรางสรรค
รวมทั้งสอดคลองกับหลักคิดหรือวิสัยทัศนของวอลตัน (Walton) ผูนําแทงวอล-มารท (Wall- Mart)
ที่มุงมั่นบริหารจัดการรานคาปลีกใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งไดบันทึกในประวัติที่ชื่อวา
“ทําในอเมริกา” วา “ผมเขาใจดีวาไมมีใครทราบแมกระทั่งลูกทีมฝายบริหารของผม และก็ไมเขาใจ
วา ผมตองการใหเปนบริษัทของเราตั้งแตเริ่มแรก เปนบริษัทที่มุงเนนการปฏิบัติตามความสามารถ
หลัก มันเปนดั่งวิญญาณของบริษัท เราตองมีบุคลากรที่สามารถสรางอะไรตอมิอะไรใหเกิดขึ้นมา
ใหไดนั่นแหละ สิ่งที่เราตองการ ซึ่งก็คือการสรางรานคาปลีกที่มีระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ”
เมื่ อ แยกพิ จ ารณาตั ว แปรสํ า คั ญ ที่ อ ธิ บ ายองค ป ระกอบนี้ คื อ 1) สถานศึ ก ษามุ ง
ความสําเร็จทางวิชาการตามศักยภาพของนักเรียนเปนรายบุคคล 2) สถานศึกษาสงเสริมการ
เรียนรูของนักเรียนทุกวิถีทาง 3) สถานศึกษาวิเคราะหและปรับหลักสูตรสอดคลองกับสภาพชุมชน
และสังคม 4) สถานศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลายหลาย ครอบคลุมใหนักเรียนได
เลือกศึกษาตามความตองการ ความสามารถ 5) แผนการจัดการเรียนรูของครูมีโครงสรางให
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นักเรียนเกิดคุณลักษณะครบทั้งพุทธิวิสัย ทักษะวิสัย และจิตพิสัยอยางสมดุล 6) มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับความสนใจและวัยของ
ผูเรียน 7) มีการจัดกิจกรรมสอนซอมสําหรับนักเรียนออน และสอนเสริมบักเรียนที่เรียนดีอยาง
เหมาะสมและทั่วถึง 8) ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอนและมีวิธีสอนที่เหมาะสมโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ 9) ครูมีความสามารถในการใชสื่อ นวัตกรรม เพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจและเอาใจใส
ต อ การเรี ย นรู และ 10) สง เสริม ให ครู ผู ส อนทํ า วิ จั ย ในชั้ น เรี ย น ซึ่ ง สอดคล องกั บ กฎกระทรวง
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ในด า นวิ ช าการ ซึ่ ง
ประกอบดวย 17 งานคือ 1) การพัฒนาและดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น
2) การวางแผนงานวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและสงเสริมให
มีแหลงเรียนรู 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานศึ ก ษา 12) การส ง เสริ ม ชุ ม ชนให มี ค วามเข ม แข็ ง ทางวิ ช าการ 13) การ
ประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น 14) การสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานสถานศึกษา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานคาบริหาการของ
สถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือและแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา และ 17) การพัฒนาและ
ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สอดคลองกับแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนของเซอรจิโอวานนี
(Sergiovani) พบวาตองบริหารจัดการองคประกอบดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เข็ม
แข็ง 9 ดาน ดังนี้คือ 1) เนนนักเรียนเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการ 2) มีแผนงานวิชาการที่ดี
3) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูของนักเรียน 4) การสรางบรรยากาศ
หองเรียนคุณภาพ 5) สงเสริมการมีปฏิสัมพันธตอกันแบบกลุม 6) พัฒนาครใหมีความเชี่ยวชาญใน
การจัดทําแผนการเรียนการสอน 7) ใชภาวะผูนําวิชาการแบบมีสวนรวม 8) สงเสริมการแกปญหา
อยางสรางสรรค และ 9) ผูปกครองและชุมชนผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของลูเนนเบิรกและออนสแตน (Lunenburg and Ornstein)
ที่สรุปลักษณะโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดีเดน 7 ประการ โดยลักษณะที่ 2 พันธกิจของโรงเรียน
ชัดเจน (a clear school mission) คือ บุคลากรที่มีสวนรวมในภาระผูกพันของเปาหมายการเรียน
การสอนที่เปนผลการวิชาการเปนหัวใจสําคัญ สอดคลองกับแนวทางการกําหนดคุณสมบัติของ
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สถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานดานที่ 2 คือการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 3) การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 4) การผลิต
การใช การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 5) การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และ 6) การ
พัฒนาแหลงเรียนรู อีกทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของนักการศึกษาไทยคือ สุวิมล วองวานิช
ไดศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในสถานศึกษา พบวา การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูตองจัดการเรียนการสอนโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยออกแบบกระบวนการจัดการ
เรียนรูใหไดปฏิบัติจริงมากที่สุด มีการประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลองกับการศึกษาโรงเรียนแหงการเรียนรูของธีระ รุญเจริญ ที่พบวา
โรงเรียนแหงการเรียนรูตองมีประสิทธิผลในการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง
โดยตองสามารถดําเนินงานใน 4 เรื่อง คือ 1) การจัดใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน 2) มีการจัดการประเมินและนิเทศการเรียนการสอน และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
โรงเรียนตอเนื่อง 3) การจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 4) การจัดฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง อีกทั้งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาวิจัยของสุมมา พุมประพาฬ ที่พบวา
รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยกลุมงาน 8 กลุมงาน
โดยกลุมงานที่ 2 คือ กลุมงานวิชาการ ซึ่งตองดําเนินการใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรูของทุกกลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหเปนไปตามมาตรฐานและความตองการของผูเรียน ชุมชนทองถิ่นและผูเกี่ยวของ นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของสนั่น แกวนุช ที่ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารจัดการ
โรงเรียนในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน พบวา ผูบริหารจะตองใหการสงเสริมและ
สนับสนุนครูใหมีทั้งความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน สงเสริม
สนั บ สนุ น ให ค รู มี ก ารนํ า นวั ต กรรมใหม ๆ เข า มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให ก าร
ปฏิ บั ติ ก ารสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด กั บ นั ก เรี ย น สอดคล อ งกั บ เกณฑ ก าร
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตามมาตรฐานดานการเรียน
การสอน ซึ่งตรงกับมาตรฐานที่ 10 คือ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยครูจะตองดําเนินกาจัดการเรียนการสอนตามตัวบงชี้
7 ประการ คือ 1) มีความรูความเขาใจ เปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2) มีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 3) มีความสามารถใน
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การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4) มีความสามารถใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรูของตนเองและผูเรียน 5) มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน 6) มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ และ 7) มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน และยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของนงลักษณ เรือนทอง
เรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวาองคประกอบที่ 6 เนนการเรียนการสอน
ประกอบด ว ยตั ว แปร 5 ตั ว แปร ดั ง นี้ คื อ 1) โรงเรี ย นใช ก ลยุ ท ธ ที่ แ สดงถึ ง ความคาดหวั ง ต อ
ความสําเร็จของนักเรียนสูง 2) โรงเรียนเนนบทบาทดานการศึกษาของสถานศึกษาอยางชัดเจน 3)
ผูบริหารพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถตลอดเวลา 4) ครูมีมาตรฐานระบบการประเมินผล
ที่ชัดเจน และ 5) ครูมีการสอนที่คํานึงถึงศักยภาพหรือความสามารถของผูเรียนที่มีความแตกตาง
ระหวางบุคคล อีกทั้งยังสอดคลองกับองคประกอบที่ 7 การเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค ซึ่ง
ประกอบดวย 5 ตัวแปร ดังนี้คือ 1) ครูมีเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน 2) โรงเรียน
มีระบบการวัดผลของนักเรียนที่เนนมาตรฐาน 3) ครูมีวัตถุประสงคการสอนที่แนนอน 4) โรงเรียนมี
การปฏิบัติที่เนนดานวิชาการ และ 5) โรงเรียนมีการพัฒนางานดานวิชาการเพื่อความกาวหนาของ
นักเรียนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
Technology) เป น องค ป ระกอบที่ มี
2.4 เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
ความสําคัญอันดับที่ 4 ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 2.644 ของความแปรปรวนรวม
ทั้ง หมด สถานศึก ษาป จจุ บัน ใหค วามสํา คัญ กับ การจั ด การกั บ เทคโนโลยีส ารสนเทศอยา งยิ่ ง
สถานศึกษาใดที่สามารถสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ยอมสงผลใหการ
ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสําเร็จไดอยางคลองตัว รวดเร็ว ถูกตองและไดเปรียบในการแขงขันกวา
ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาต อ งมี ก ารวางแผนจั ด ทํ า ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี
ประกอบดวย การรวบรวมขาวสารขอมูลที่ถูกตองตรงตามความเปนจริง (real time) มีการปรับปรุง
ขอมูลใหมีความทันสมัยโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการจัดทําขอมูลหรือที่เรียกวา เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ทําการเชื่องโยงขอมูล (online) ระหวางสถานศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน ผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตลอดจนทําการวิเคราะห ประมวลผลและนําเสนอการวิเคราะหในรูประบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System) ดวยการดําเนินการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ดี เหมาะสมกับสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่
จะเปนนผูนําการดําเนินการจัดตั้งทีมงานเฉพาะเพื่อดําเนินการ เพราะเมื่อทุกอยางมีระบบที่ดีแลว
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การบริหารจัดการขอมูลระยะตอ ๆ ไปก็จะไมเปนภาระหนักสําหรับผูปฏิบัติ เพราะจะสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านแบบต อ ยอดจากระบบที่ ไ ว อ ย า งสะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต อ ง เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับในการวิจัยนี้หมายถึง หมายถึง กระบวนการ
ที่สถานศึกษาแปลงสภาพวัตถุดิบหรือตัวปอน (input) ใหเปลี่ยนเปนผลผลิต (output) ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามเป า หมาย โดยอาศั ย พลั ง งานทางเครื่ อ งจั ก รและพลั ง สมอง ประกอบด ว ย
สิ่งประดิษฐใหม เทคนิคใหม และตองมีความรูกวางขวาง ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
โดยตองฝกฝนบุคลากรใหมีฝมือ เจตคติและความรูเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบนี้เปนองคประกอบที่มีความสําคัญ
เป น อั น ดั บ 4 สํ า หรั บ การจั ด การซั พ พลายเชนในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63 - 69 ซึ่งสรุปสาระที่วาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
โดยตรง สาระสําคัญคือ รัฐตองจัดโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ชองทางและสื่อ
โทรคมนาคมเพื่อการศึกษาจัดใหมีโครงสรางและหนวยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา และตองสงเสริมบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถผลิตและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต สอดคลองกับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตรที่ 1
การใช ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู และยุทธศาสตรที่ 2 การใช ICT เพื่อการบริหารและ
บริการทางการศึกษา ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและการพัฒนาบุคลากร และยุทธศาสตรที่ 4 การ
กระจายโครงสรางพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษา และยังสอดคลองกับเกณฑและวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2553)
มาตรฐานต องการจั ดการบริ หารและการจัดการศึก ษา มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามี การจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ตัวบงชี้ 16.3 มี
การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูแบบมี
ส ว นร ว ม นอกจากนี้ ยั ง เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสุมนา พุมประพาฬ ที่พบวาสถานศึกษาที่มีการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพตองจัดใหมีกลุมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยกลุมงานนี้มีภาระรับผิดชอบ
หาประการ คือ 1) จัดวางระบบเครือขาย 2) งานคอมพิวเตอรเพื่อการบริหาร 3) งานคอมพิวเตอร
เพื่อการคนควา (เครือขายอินเตอรเน็ต) 4) งานคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู และ 5) งานโสตทัศน
ศึกษา อีกทั้งยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จในการจัดการโซอุปทาน
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ในอุตสาหกรรมคาปลีก โดยมุนินทร ลพบุรี ที่พบวาองคกรคาปลีกใหความสําคัญการจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนอันดับที่ 1 ในการบริหารจัดการโซอุปทานเพื่อความสําเร็จขององคกร
รวมสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของอิราวัฒน ชมระกา ที่ไดศึกษาการจัดการเครือขายวิสาหกิจ
ชุ ม ชนพึ่ ง ตนเองของกลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ผ า ทอในเขตภาคเหนื อ ตอนบนของไทย พบว า ป จ จั ย
ความสําเร็จการจัดการเครือขายตองบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยตองบูรณาการองคประกอบ
17 องคประกอบ องคประกอบที่สําคัญเปนอันดับ 1 คือ I = Information : ขอมูลขาวสาร หมายถึง
สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําได
โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และองคประกอบที่ 8 คือ T = Technology :
เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการผลิต การสรางและการใชสิ่งของ กระบวนการ
หรืออุปกรณที่ไมไดมีธรรมชาติ รวมทั้งการนําเอาแนวคิด หลักการ เทคนิค ความรู และระเบียบ
วิธี การทางวิ ทยาศาสตร มาประยุก ตใชในการทํา งานเพื่อกอใหเ กิ ดการเพิ่มประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการโซอุปทาน
โดย เซอรมิทส และแพล็ทส (Schmitz and Platts) ประกอบดวย 9 ประเด็น ประเด็นที่ 2 ขอมูล
สําหรับผูบริหารในการวางแผน ประเด็นที่ 3 ความชัดเจนและชองทางในการสื่อสารภายใน และ
ประเด็ น ที่ 4 วิ ธี ใ นการสื่ อ สารระหว า งกลุ ม ทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก ร และสอดคล อ งกั บ
หลั ก การของวิ ถี แหง โตโยต า ที่ สนับสนุ น วา ความสํา เร็ จ ของโตโยตา เปน การดํ า เนิ น การอยา ง
เครงครัดกับ 14 หลักการ และหลักการขอที่ 8 การใชเทคโนโลยีที่เชื่อถือได และผานการทดสอบมา
อยางละเอียดถี่ถวนแลวเทานั้น เพื่อสนับสนุนคนและกระบวนการ ประกอบดวย 1) ใชเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนบุคลากรมิใชเพื่อแทนบุคลากร บอยครั้งตองการดําเนินกระบวนการโดยผูปฏิบัติการ
กอนเสริมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกระบวนการนั้นเปนการดีที่สุด 2) เทคโนโลยีที่จะนํามาใชตอง
ผ า นการทดสอบอย า งถี่ ถ ว น 3) เทคโนโลยีที่นํา มาใชต องไดรับ การดัด แปลงใหสอดคลอ งกั บ
วัฒนธรรมและบริบทขององคกร และ 4) กระตุนบุคลากรใหพิจารณาเทคโนโลยีใหม ๆ ในการใช
เปนตัวชวยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพขึ้น
เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรสําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ คือ 1) มีผูดูแลระบบเครือขาย
สารสนเทศที่มีความชํานาญ 2) มีการเชื่อมโยงระบบการสื่อสาร การจัดการขอมูลขาวทั้งองคกร 3)
มีการแบงปนขอมูลสารสนเทศทุกชองทางการสื่อสาร 4)การเขาถึงเครือขายสารสนเทศสะดวก
คลองตัวและรวดเร็ว 5) บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 6) นําระบบ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส มาใช ในการจั ด การฐานข อมูล กลางของสถานศึก ษา 7) มี การตรวจสอบระบบ
เครือขายสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 8) มีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ
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(Software) ใหทันสมัยอยูเสมอ 9) มีการกําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 10) มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
การทํางานในสถานศึกษา และ 11) มีการใชระบบเครือขายสารสนเทศ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด หลักการและการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งองคการการศึกษา และ
องคการทุกประเภท คือ สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของนงลักษณ เรือนทอง ที่พบวาการบริหาร
จัดการโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ ตองสรางใหโรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งมีลักษณะ
เปนองคกรที่มุงเนนการเรียนรูควบคูกับการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนน
ตัวชวยในลักษณะการเชื่อมโยงขอมูลจากแหลงเรียนรูอยางเปนระบบ ในลักษณะเดียวกับการวิจัย
ของนิเวศน อุดมรัตน ที่ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานในประเทศไทย พบวามี 8 องคประกอบ และองคประกอบดานการจัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญมาก สอดคลองกับการ
วิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยพิณสุดา สิริธรังสี ที่พบวา
กระบวนการจัดการศึกษาประกอบองคกรระบบยอย 5 ระบบ และระบบยอยดานเทคนิค ซึ่งมีสาระ
ดานความรูและแสวงหาความรู และนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ทั้ง
ดานการจัดองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู การจัดระบบสารสนเทศเชื่อมโยงจากสวนกลางสู
เขตพื้นที่รวมทั้งจัดใหมีศูนยสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใหบริการทางการศึกษา
แกหนวยงานสถานศึกษาและประชาชน ลักษณะคลายกับแนวคิดหลักการและการศึกษาวิจัยของ
องค ก รธุ ร กิ จ ของวราพร วิ ริ ย ะไชยกุ ล ที่ ศึ ก ษาความพร อ มในการใช ก ารจั ด การโซ อุ ป ทานใน
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป พบวาความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยูใน
ระดับมาก เชนเดียวกับการวิจัยของมุนินทร ลพบุรี ที่พบวาปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จในการ
จั ด การโซ อุ ป ทานในอุ ต สาหกรรมค า ปลี ก คื อ องค ก รต อ งให ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง การจั ด การด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอันดับแรก อีกทั้งสอดคลองกับความสําเร็จขององคกรธุรกิจ คือ ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และสํานักงานประกับสังคมที่ตางใหความสําคัญกับการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาใชเพื่อใหการจัดการในทุกระบบปฏิบัติการสนองความ
ตองการของผูรับบริการอยางเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับการสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับ
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธผนวกกับขอสรุปการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญคือสาชิต พะเนียงทอง
ที่สรุปวา การจัดการโซอุปทานเปนศาสตรสําคัญในการบริหารจัดการปจจุบัน สามารถประยุกตใช
ไดกับองคการทุกประเภทไมวาเปนองคกรแสวงกําไรหรือองคกรไมแสวงกําไร โดยหลักสําคัญของ
การจัดการโซอุปทาน คือ การรวมมือกันปฏิบัติงานอยางดีที่สุดในลักษณะแบงงานกันทํา ดังนั้น
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ตองใหความสนใจกับองคประกอบที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการปฏิบัติ ระบบการปฏิบัติการ
ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกัน การเกิดผลผลิตตองใชวิธีการหรือกลยุทธที่สอดคลองเหมาะสมกับ
องคการซึ่งองคประกอบกลยุทธการจัดการที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ คือ การรวมกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศและโซอุปทานเขาดวยกัน กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนกุญแจสู
ความสําเร็จอยางแทจริง ดังความสําเร็จของบริษัทที่เปนที่ยอมรับกันมากในระดับโลก อาทิเชน
หางวอล – มารต บริษัทชิวเล็ตต - แพ็คการด บริษัทเพดเอ็กซ บริษัทจีอี เปนตน และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับธนิต โสรัตน ที่กลาววาการประยุกตใชโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานในการ
ดําเนินธุรกิจนั้น กุญแจแหงความสําเร็จจะตองเริ่มตนดวยการสถาปนาระบบขอมูลขาวสารใน
องคกรที่เรียกวา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งจะเปนการเชื่อมโยงขอมูล
ดวยระบบอิเล็คทรอนิกสตลอดโซอุปทาน
2.5 การมีสวนรวม (Collaboration) เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนลําดับที่ 5 ที่
สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 2.215 ของความแปรปรวนรวมทั้งหมด การมีสวนรวม
สําหรับการวิจัยนี้หมายถึง การรวมมือกันของบุคคลและหรือองคกรจากทุกภาคสวนทั้งภายนอก
และภายในที่เกี่ยวของโดยตรงและหรือโดยออมกับการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
ทํางานรวมกันในลักษณะการประสานประโยชนซึ่งกันและกัน โดยสถานศึกษาจําเปนตองจัดใหมี
ยุทธศาสตรในการจัดการความสมดุลของความสัมพันธของบุคคลและหรือองคกรอยางเหมาะสม
ที่สุด เพื่อใหเกิดความสมานฉันทและความรวมมือกันทํางานอยางมืออาชีพสงผลตอความพึง
พอใจของลูกคาในที่สุด การมีสวนรวมเปนงานสําคัญของผูนํา/ผูบริหาร/ผูจัดการ องคกรทุก
ประเภท เพราะภารกิจขององคกรจะประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายหรือไมตองอาศัยการรวม
แรงรวมใจระหวางองคกรกับบุคคล/ทีม/พันธมิตรอยางมีประสิทธิภาพ แนวคิดการบริหารจัดการ
การมีสวนรวมดวยรูปแบบพันธมิตรในการจัดการโซอุปทานไปปฏิบัติ (implementation) แบงเปน
สองระดับ คือ ระดับแรก สมาชิกทุกคนในโซอุปทานมีแนวโนมหรือมีความเอนเอียงในระดับหนึ่งที่
ตองการจะบริหารจัดการโซอุปทานรวมกัน โดยมีความเชื่อวาจะเปนผลดีตอองคกรของตนในที่สุด
และระดับที่สองเปนแนวโนมที่ตอยอดมาจากระดับแรก คือสมาชิกแตละคนมีแนวโนมของความ
ตองการที่จะทํางานรวมกันในลักษณะที่เปนหุนสวนหรือพันธมิตร เพื่อใหการจัดการโซอปุ ทานนัน้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในภาพรวมหรือที่เรียกวา “การบริหารจัดการทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล” ไมวาจะเปนระดับแรกที่เปาหมายสุดทายอยูที่เฉพาะองคกรของตน หรือระดับที่
สองที่เปาหมายสุดทายอยูที่ระบบก็ตาม การมีสวนรวมมีเข็มมุงสุดทายอยูที่คําวาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององคกร การดําเนินการใหไดผลงานจากการมีสวนรวมนั้น ผูบริหารจะตองสราง
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รูปแบบการทํางานรวมกันแบบพันธมิตรใน 6 องคประกอบคือ 1) สรางความไววางใจกันและความ
นาเชื่อถือในการทํางานรวมกัน (trust and reliability) ระหวางสมาชิกในโซอุปทานในระดับหนึ่ง
จากความตองการที่ตรงกันและผลประโยชนรวมกันตามสมาชิกแตละคนคาดหวังวาองคกรของตน
จะได รั บ จากการร ว มมื อ กั น ในการบริ ห ารโซ อุ ป ทานเดี ย วกั น 2) สร า งการมี พั น ธะสั ญ ญา
(commitment) ตอกันวาจะทํางานรวมกันทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ยอมรับซึ่งกัน
และกัน มีศรัทธาและพรอมรับฟงแนวคิดหรือขอเสนอแนะของแตละฝายเพื่อนําไปพิจารณาใชใน
การทํ างานรวมกั น 3) สรางการพึ่งพาอาศัยกันและกั นระหวางสมาชิก (interdependent) โดย
สมาชิก ทุกคนจะตองเห็น ความสํ าคัญของสมาชิกคนอื่น ๆ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึง
ความสํ า คั ญ ของตนต อ เพื่ อ นสมาชิ ก เช น กั น 4) สร า งการประสานงาน (organizational
compatibillity) สอดคล อ งกั น ของสมาชิ ก ที่ อ ยู ใ นซั พ พลายเชนทั้ ง ในระดั บ บริ ก ารและระดั บ
ปฏิบัติการ รวมทั้งวัฒนธรรมขององคกรตางๆ ดวย 5) การกําหนดกลยุทธในการทํางานรวมกัน
(Share Strategy) เพื่อใหสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ควรมีการกําหนดกลยุทธและ
แนวทางปฏิบัติรวมกันอยางมีประสิทธภาพ หรืออาจกําหนดกฎกติกาที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติ
ไดจริงในการทํางานรวมกัน ซึ่งจะทําใหทราบถึงวิธีและหนาที่รับผิดชอบเพื่อบรรลุเปาหมาย 6) มี
การแบงผลประโยชนที่ชัดเจน ( Fair Advantage) และ 7) มีการประเมินและทบทวนผลที่เกิดขึ้น
เพื่อนํามาปรับปรุงรวมกัน (reaction) อยางสมเสมอ องคประกอบนี้สอดคลองกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู ที่ไดใชแนวคิดเชิงระบบเขามา
บริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา โดยจัดกลุมงานสถานศึกษาเปนระบบยอย 10 ระบบ โดยมี
ความเชื่อวาทุก ๆ ระบบตองมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ถาระบบใดระบบหนึ่งมีปญหาจะ
สงผลใหระบบใหญคือโรงเรียนไมมีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนลักษณะนี้เมื่อสิ้นสุด
โครงการไดประเมินผลการวิจัยและสรุปวา ปจจัยความสําเร็จขึ้นอยูกับ 3 องคประกอบคือ 1)
องคประกอบดา นคน ประกอบด วย ภาวะผูนํา ทัศนคติและทัก ษะ และการทํางานเป นทีม 2)
องค ป ระกอบด า นระบบ ประกอบด ว ย คู มื อ ระบบ วงจรระบบคุ ณ ภาพ และ ขอบข า ยความ
รับผิดชอบ และ 3) องคประกอบดานการจัดการ ประกอบดวย การสื่อสาร การกํากับติดตามและ
ความรวมมือ สอดคลองกับการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสถานศึกษา โดยวารุณี ศุภบัณฑิต ที่พบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปน
ผูนําในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการทาบทามบุคคลเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
แลวกระจายอํานาจการบริหารจัดการทั้งที่สถานศึกษาและมีการทํางานเปนทีม สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของนิภา พงศวิรัตน พบวาองคประกอบใหมการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานมี
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8 องคประกอบ โดยองคประกอบหลักที่ 3 ความรูสึกเปนเจาของ องคประกอบยอย 3.1 การมีสวน
รวม ประกอบดวยสรางความสัมพันธระหวางผูรวมงาน สรางเครือขายรวมคิด รวมทํา รวมรับ
ผลประโยชน แ ละร ว มเผยแพร ง าน สร า งศู น ย ร วมการป อ งกั น การแก ไ ขและพั ฒ นางานใน
สถานศึกษา สรางปจจัยแหงความสําเร็จการทํางานรวมกันและสรางภาพพจนการทํางานที่ดีเลิศ
นอกจากนี้ ยั ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาการจั ด การเครื อ ขา ยวิ ส าหกิ จ ชุม ชนพึ่ ง ตนเองของกลุ ม
ผลิตภัณฑ ผาทอในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย โดยอิราวั ฒน ชมระกา ที่เสนอรูปแบบการ
จัดการเครือขายผลิตภัณฑผาทอที่ชื่อวา “เครือขายเชิงบูรณาการ” ประกอบดวย 17 องคประกอบ
โดยองคประกอบ T = Teamwork : การทํางานเปนทีม เปนองคประกอบที่สําคัญเปนลําดับที่ 3
และสอดคลองกับความสําเร็จในการบริหารจัดการของบริษัทไทยอคิลิค ไฟเบอร จํากัด ที่บริหาร
จนไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award-TQA) ไดสรุปวาปจจัยแหง
ความสําเร็จของบริษัทเปนมาจาก 3 ปจจัยคือ 1) การใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล 2) การ
สื่อสารที่มีประสิทธิผล และ 3) การทํางานเปนทีม สอดคลองกับขอคนพบการวิจัยโดยลี เรา และ
นาธาน (Lee, Rao and Nathan) ที่ประเมินประสิทธิภาพการจัดการโซอุปทานจากกิจกรรม 6
กิจกรรมและพบวากิจกรรมที่ 1 ยุทธศาสตรการเปนพันธมิตร การรวมมือการทํางานกับผูจัดหา
ดําเนินการอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรสําคัญที่อธิบายองคประกอบคือ 1) ผูบริหาร ครู ผูปกครอง
ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 2) ผูบริหาร ครู
ผูปกครอง ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมรับผิดชอบสถานศึกษา 3) ผูบริหาร ครู
ผูปกครอง ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา 4) ผูบริหาร ครู
ผู ป กครอง ผู เ กี่ ย วข อ งและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย มี ส ว นร ว มคิ ด ยกระดั บ สถานศึ ก ษา และ 5)
สถานศึกษาเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางพันธมิตรของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของดิเรก วรรณเศียร ที่ไดเสนอแบบจําลองสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 6 สวนประกอบโดยสวนประกอบที่ 4 การนํา
(Leading) มี 5 เรื่องที่ตองบริหารจัดการโดยเรื่องที่สามการบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางาน
เปนทีมประกอบดวย 1) การบริหารแบบมีสวนรวม (participatory management) คือวิธีการ
บริหารหรือรูปแบบการตัดสินใจ ซึ่งเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับงานหรือการบริหารมีสวน
แสดงความคิดเห็น ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริหาร 2) การมีสวนรวมของบุคลากรใน
โรงเรี ย นและชุ ม ชนที่ มี ตอ โรงเรี ย นมีห มายละดับ เชน ร ว มระดมทรัพ ยากร ร ว มปฏิบัติ ง าน ให
คําปรึกษาหรือขอเสนอแนะ เปนวิทยากรหรือสนับสนุนดานอื่น ๆ แตการมีสวนรวมในการบริหาร
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จะเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริหารเปนเรื่องสําคัญ เชน คณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวมใน
การเห็นชอบในงบประมาณที่โรงเรียนตั้ง ผูบริหารโรงเรียนประกาศปฏิฑินปฏิบัติงานวิชาการตามที่
ไดปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 3) การบริหารแบบมีสวนรวมจะทําใหการ
ตัดสินใจของผูบริหารมีความสมบูรณยิ่ง ขึ้น ผูรวมงานจะเขา ใจวางานที่ปฏิบัติมีความเปนมา
อยางไร และมีเหตุผลความจําเปนอะไรบาง เมื่อถึงขั้นตอนการปฏิบัติผูรวมงานจะรับผิดชอบและ
เต็มใจดําเนินการมากกวาการปฏิบัติตามคําสั่งอยางเดียว 4) ทีมงาน คือ กลุมคนที่มีความสําคัญ
หรือทํางานรวมกันเปนกลุม การทํางานเปนทีมเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับโรงเรียนเพราะทํางานไดงาย
กว า ทํ า งานโดยคนๆเดี ย ว ด ว ยที ม งานเป น ที่ ร วมของความคิ ด ประสบการณ ทั ก ษะและ
ความสามารถหลากหลาย เมื่อนําความคิด ประสบการณ ทักษะและความสามารถของทีมงานมา
ประมวลเขาดวยกั นอยางเปนระบบเกิดเปนที มงานที่มี ประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 5) ปจจัยสําคัญที่ทําใหการทํางานเปนทีมประสบความสําเร็จ ไดแก การสรางความ
ภู มิ ใ จให ส มาชิ ก ในที ม งาน มี แ ผนงานที่ เ กิ ด จากความร ว มมื อ ของที ม งาน มี เ ป า หมายและ
จุดประสงคของโรงเรียนที่ชัดเจน มีการติดตอสื่อสารที่ดีระหวางสมาชิก แบงงานชัดเจนไมซับซอน
ใหสมาชิกชวยตัดสินใจและสรางวัฒนธรรมในการยอมรับและทํางานรวมกับผูอื่น และ 6) โรงเรียน
ตองสรางทีมงานและสงเสริมการทํางานเปนทีม มอบหมายความรับผิดชอบหรือกระจายอํานาจ
การบริหารไปยังทีมงานตางๆ ในโรงเรียนมากกวามอบเปนรายบุคล พยายามสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานเปนหมูคณะ โดยการตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานตามความจําเปน ผูบริหารโรงเรียน
ตองเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของทุกสวนรวมตัดสินใจ รวมทั้งตองใหคําแนะนํา และเปนที่ปรึกษาได
ในทุกเรื่อง ตองมีการศึกษาขอมูลดิบ ขอมูลสารสนเทศและการการประชุดคณะกรรมการตาง ๆ
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยนิภา พงศวิรัตน พบองคประกอบใหมดานการสราง
ความรูสึกเปนเจาของ องคประกอบยอยการมีสวนรวม มีตัวแปรสําคัญ 5 ตัวแปร คือ 1) สราง
ความสัมพันธอันดีระหวางผูรวมงาน โดยควรปฏิบัติ ดังนี้ สรางทีมงาน สรางความรักความผูกพัน
จัดกิจกรรมสรางเจตนคติที่ดี ใหรวมคิด รวมสราง รวมตัดสินใจบนความถูกตอง และ ใหทีมงาน
และคณะกรรมการมีสวนรวมกิจกรรมของโรงเรียนเสมอ 2) สรางเครือขายการรวมคิด รวมทํา รับ
ผลประโยชน และรวมเผยแพรงานโดยวิธีปฏิบีติที่ดีที่สุดคือ ตั้งกรรมการหลายๆ คณะและใหแตละ
คณะปรึ ก ษากั น อย า งอิ ส ระ 3) สร า งศู น ย ร วมการป อ งกั น การแก ไ ขและการพั ฒ นางานใน
สถานศึกษา มีวิธีปฏิบัติที่ตองทํา คือ เสริมแรงจูงใจและใหรางวัลคณะกรรมการตางๆ 4) สราง
ป จ จั ย ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งานร ว มกั น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การกํ า หนดเป า หมาย ความ
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รับผิดชอบ และแนวทางการทํางานรวมกัน และ 5) สรางภาพพจนการทํางานที่ดีเลิศ วิธีที่ดีคือ
รวมกันกําหนดกดเกณฑ กติกา และระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนแตสรางสรรค และสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของนิเวศน อุดมรัตน ที่ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในประเทศไทย ประกอบดวย 8 องคประกอบ องคประกอบที่ 6 การมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา โดยระบุวาใหชุมชน ทองถิ่น องคกรภายนอกมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนในเรื่อง
ตอไปนี้ การจัดทําแผนปฏิบัติงาน การระดมสรรพกําลังเพื่อการศึกษา การติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการ ใหนักเรียนไดไปฝกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสบการณในสถานประกอบการ
ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการศึกษา รวมคิดวิเคราะหปญหา ทิศทางและนโยบาย ประเมินผล
การจัดการศึกษา รวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมสนับสนุนชวยเหลือทรัพยากร เทคโนโลยี
และแหลงเรียนรู รวมกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและพัทธกิจ รวมจัดทําหลักสูตร และรวมรับรู
ความกาวหนาและการดําเนินงาน และสอดคลองกับการสังเคราะหและสรุปความหมายของการ
จั ด การโซ อุ ป ทานโดยธนิ ต โสรั ต น ที่ ว า ในการบริ ห ารจั ด การโซ อุ ป ทานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ ง
ประกอบดวย 4 องคประกอบที่ตองดําเนินการ คือ 1) การจัดการความสัมพันธ (Relationship
Management) เปนการจัดการปฏิสัมพันธระหวางบริษัทกับคูคาที่เปนแหลงกําเนิดของผูสงมอบ
(source of suppliers) และลูกคาปลายน้ําที่เปนลูกคาขั้นสุดทาย (end customer) โดย
ประสิ ท ธิภาพและประสิ ท ธิ ผลของการจั ดการโซอุป ทานอยูที่ การจัด ความสมดุ ล ในการพึ่ง พา
ระหว า งหน ว ยงานธุ ร กิ จ ในโซ อุ ป ทานในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อุ ป สงค แ ละอุ ป ทาน การจั ด การ
ความสําคัญที่มีประสิทธิภาพจะตองพัฒนาไปสูวัฒนธรรมองคกรมากกวาการสรางความสําคัญใน
ลักษณะที่เปนบุคคล (personal relationship) การจัดการความสัมพันธนี้ไมใชแคเปนลูกคาที่ดี
(good customer) แตตองพัฒนาไปสูระดับที่เปนพันธมิตรที่ดีมีความยุติธรรมทางธุรกิจตอกัน
รวมถึงการไววางใจและเชื่อถือตอกัน ซึ่งเปนมูลคาเพิ่มทําใหโซอุปทานกลายเปนโซคณ
ุ คาทีเ่ รียกวา
Value Chain 2) การจัดการความรวมมือ (Chain Collaborate Management) การจัดการความ
ร ว มมื อ ระหว า งองค ก รหรื อ ระหว า งหน ว ยงานต า งบริ ษั ท เพื่ อ ให เ กิ ด การผสานภารกิ จ (coordination) ในสวนที่เกี่ยวของกับการลื่นไหลของขอมูลขาวสารในโซอุปทานอยางมีประสิทธิภาพ
โดยกิ จ กรรมการจั ด การโซ อุ ป ทานที่ ป ระสบความล ม เหลวนั้ น ป จ จั ย สํ า คั ญ เกิ ด จากการขาด
ประสิทธิภาพของการประสานประโยชนและความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมของโซอุปทาน
รวมกันในการกระจายสินคาและสงมอบสินคาระหวางองคกรตางๆ ซึ่งผลกระทบจากการขาด
ประสิทธิภาพของหนวยงานใดหรือองคกรในโซอุปทาน (business integration) จะสงผลตอตนทุน
รวมและสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของทุกธุรกิจในโซอุปทาน 3) การจัดการความ
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นาเชื่อถือ (reliability value management) เปนการเพิ่มระดับความเชื่อมั่นที่มีตอการสงมอบ
สินคาที่ตรงเวลาไปสูความไววางใจและความนาเชื่อถือในการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการ
ความลื่นไหลของสินคาในโซอุปทานภายใตเงื่อนไขของขอจํากัดของสถานที่ตอเงื่อนไขของเวลา
(Place and Time Utility) จําเปนที่แตละฝายตองปฏิบัติตามอยางเปนหลักปฏิบัติงานที่ดีเลิศ
(Best Practice) จนนําไปสูการเชื่อมั่นที่เปนคุณคาของความนาเชื่อถือ (reliability value) ซึ่งเปน
ปจจัยตอการลดตนทุนสินคาคงคลังสวนเกินหรือเรียกวา Buffer Inventory 4) การรวมพลังทาง
ธุรกิจ (business synergy) การรวมมือทางธุรกิจในกลุมซัพพลายเออรในโซอุปทานทั้งที่มาจาก
กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เปน Support Industries เชน ผูผลิตกลอง ผูผลิตฉลาก ผูผลิต
วั ต ถุ ดิ บ วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต บรรจุ ผสมและประกอบการ รวมตลอดไปจนถึ ง ธุ ร กิ จ
ให บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส โดยบริ ษั ท จะต อ งมี ยุ ท ธศาสตร ใ นการจั ด การความสั ม พั น ธ ข องคู ค า กั บ
ความสัมพันธของลูกคา ทั้งระบบการสื่อสาร การผสานประโยชนที่เปนลักษณะ Win - Win
Advantage และการใชยุทธศาสตรรวมกันภายใตลูกคาคนสุดทายเดียวกัน
2.6 การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management) เปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญเปนลําดับที่ 6 ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 1.676 ของความแปรปรวน
รวมทั้งหมด องคกรไมวาเปนองคกรประเภทใดยอมมีวิถีชีวิตหรือมีวัฒนธรรมองคกรเปนของตน
วัฒนธรรมองคกรเปนอัตลักษณเฉพาะขององคกรนั้น ๆ ซึ่ง องคกรแตละองคกรอาจจะมีวัฒนธรรม
ที่แตกตางกันหรือคลายคลึงกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง การจัดการความสัมพันธสําหรับการ
วิจัยนี้หมายถึง การประสานเชื่อมโยงความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของผูเกี่ยวของทุก
ภาคสวนซึ่งอาจเกี่ยวของกันทั้งภายในหรือภายนอกสถานศึกษา สัมพันธกันทางตรงหรือทางออม
โดยเนนการสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันในลักษณะการทํางานเปนทีม รูปแบบของการ
ทํางานเปนทีมทําใหเกิดผลสําเร็จของการปฏิบัติที่ดีกวาเดิม เร็วกวา มีคุณภาพกวา การสราง
วัฒนธรรมการทํางานเปนทีมจะตองสงเสริมใหมีกิจกรรมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันเสมอ
จนเปนธรรมเนียมปฏิบัติ การบริหารจัดการสถานศึกษาใหสามารถดําเนินกิจกรรมการศึกษาของ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสนใจและเอาใจใสการจัดการความสัมพันธ
ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการในปจจุบันทุกองคกรตองบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
องคกรที่มีการจัดการความสัมพันธที่เขมแข็งจะสามารถเหนี่ยวบุคคลเขาดวยกันและรวมมือรวม
แรงและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลใหองคกร
สามารถดํ า รงอยู ไ ด แ ละสามารถแข ง ขั น ได ใ นทุ ก รู ป แบบ ฉะนั้ น องค ป ระกอบการจั ด การ
ความสัมพั นธจึงเปนองคประกอบหนึ่งของรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้น
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พื้ น ฐานที่ มี ค วามสํ า คั ญ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของซาธ (Sathe) ที่ พ บว า การจั ด การ
ความสัมพันธในสถานศึกษาสงผลตอพฤติกรรมของบุคคลตอความสําเร็จและประสิทธิภาพองคกร
ในดานตาง ๆ เจ็ดดานคือ 1) ชวยใหเกิดความรวมมือ (Cooperation) ระหวางสมาชิก 2) ชวยให
เกิดการตัดสินใจ (decision making) อยางมีประสิทธิภาพ 3) ชวยใหการควบคุม (control) การ
ปฏิ บั ติ ง านเป น ไปตามแผนที่ ว างไว 4) ช ว ยลดป ญ หาความไม เ ข า ใจในการสื่ อ สาร
(communication) 5) ช ว ยให ส มาชิ ก รู สึ ก ผู ก พั น ต อ องค ก ร (commitment) 6) ช ว ยให ก ารรั บ รู
(perception) ต อ สถานการณ ต า งๆ ตรงกั น และ 7) ช ว ยให เ กิ ด การใช เ หตุ ผ ลในการแสดง
พฤติกรรม สอดคลองกับขอคนพบของกริช สืบสนธ ที่สนับสนุนวา สถานศึกษาที่ขาดการจัดการ
ความสัมพันธจะเปนสถานศึกษาที่ระส่ําระสาย ขาดศูนยรวมพลังยึดเหนี่ยวบุคคลเขาดวยกันขาด
ขวัญและกํา ลังใจทํางาน การสื่อสารมักไรประสิทธิภาพ ความรูสึกรักและผูกพันความรูสึกว า
ตนเองเปนสวนหนึ่งและมีสวนรวมจะหาไมพบ และสอดคลองกับแฮมเมอรและแชมป (Hammer
and
Champy) ที่ ก ล า วไว ว า “ทุ ก อย า งที่ เ ราได เ รี ย นรู ม าเกี่ ย วกั บ การรื้ อ ปรั บ ระบบ
(Reengineering) ทําใหไดขอสรุปอยางมั่นคงเพียงอยางเดียววาเกณฑการดําเนินภารกิจตาง ๆ
ของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริงในปจจุบันไมใชโครงสรางแตเปน
การจัดการความสัมพันธตางหาก” สอดคลองกับการศึกษาของกิลลิเมท (Guillemette) ที่พบวา
วัฒนธรรมและการจัดการความสัมพันธสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบดวย 1)
รูปแบบการทํางานเปนทีม 2) ความสัมพันธของผูรวมงาน ผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียและ
ผูบริหารมีความรวมมือสูง 3) การรับรูและตอบสนองตอการปรับตัวเขากับสถานศึกษาสูง 4) การ
รับรูตอภารกิจหลักของสถานศึกษา และ 5) การมีคานิยมในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของเก็จกนก เอื้อวงศ ที่ไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรค
ตอการดําเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สนับสนุน
ความสําเร็จของระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นอยูกับ 7 ปจจัย โดยปจจัยที่มี
ความสําคัญอันดับ 2 คือ ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการซึ่งประกอบดวย 1) ความสัมพันธที่ดีของครู
มีความรักใคร กลมเกลียวกัน ไมแบงแยก 2) การมีแบบแผนการทํางานเปนทีม มีความรวมแรงรวม
ใจและแบ ง ป น ช ว ยเหลื อ กั น 3) การมี ตั ว แบบของการเป น ครู ที่ ดี แ ละปฏิ เ สธครู ที่ ข าดความ
รับผิดชอบ 4) วัฒนธรรมการทํางานในสถานศึกษามีลักษณะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ 5)
วั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ ย อมรั บ และคุ ณ ค า ของการปรั บ ปรุ ง และประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นา และยั ง
สอดคลองกับการสรุปนิยามการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) โดยนภดล รมโพธิ์
สังเคราะหนิยามของแคนนอน (Cannon) ครีซีและไรท (Keasey & Wright) พารคินสัน
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(Parkinson) เดอะแคทบูรี โคด (the Cadbury Code) เดอะคอรปอเรท กอฟเวอรแนนซ แฮนดบุค
(The corporate Governance Handbook) และทวิคเกอร (Tricker) และไดสรุปความหมายของ
การกํากับดูแลกิจการ หมายถึง การสรางวัฒนธรรมการทํางานที่ดีตามบริบทของแตละองคกร
เพื่อใชหลักการปฏิบัติงานและดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกรใหประสบความสําเร็จเปนที่พึง
พอใจของทุกฝาย โดยมีองคประกอบสําคัญเจ็ดสวน คือ 1) ความซื่อสัตย (honesty) 2) ความไวใจ
ไดและความซื่อตรง (trust and integrity) 3) การเปดเผย (openness) 4) การมุงเนนผลงาน
(performance orientation) 5) ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (responsibility and
accountability) 6) การเคารพซึ่งกันและกัน (mutual respect) และ 7) พันธะผูกพันกับองคกร
(organization commitment)
เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรที่อธิบายองคประกอบนี้ คือ 1) สถานศึกษาสรางวัฒนธรรมการ
ทํางานเปนทีม 2) สถานศึกษามีธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับกิจกรรมและประเพณีที่ดีงามซึ่งสะทอน
ความเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 3) สถานศึกษาสงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธ
อันดีระหวางผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย และ 4) สถานศึกษานํา
หลักการการกํากับดูแลกิจการ (corporate governance) มาเปนแนวทางการทํางานรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับขอคนพบของดีล (Dill) พบว าการบริ หารจัดการสถานศึ ก ษามี ความสัม พัน ธกับ
วั ฒ นธรรมและการจั ด การความสั ม พั น ธ ข องสถานศึ ก ษาในระดั บ สู ง โดยยอมรั บ ทั ศ นะทาง
วัฒนธรรมวาประกอบดวยองคประกอบที่มีลักษณะเฉพาะ คือ ความเชื่อ สัญลักษณและพิธีกรรม
ดังนั้นลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา คือ การรวมใชความเชื่อและลักษณะ
ประเพณีของสถานศึกษาการผูกพันตอหนาที่ การธํารงเอกลักษณ และการบูรณาการทางสังคม
หมายถึง การสรางความผูกพันยึดเหนี่ยวภายในสถานศึกษาโดยใชกลไกการสื่อสารทําความเขาใจ
ในหมูคณะและการสงผลยอนกลับในกิจกรรมสวนรวมสงเสริมการเรียนรูและกระบวนการทาง
สังคมของบุคคลใหเขากับระบบความเชื่อขององคกรที่ สอดคลองกับคาเมรอนและเอททิงตัน
(Carmeron and Ettington) ที่พบวาวัฒนธรรมองคกรและการจัดการความสัมพันธสงผลโดยตรง
กับความสําเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเปนวัฒนธรรมและการจัดการความสัมพันธ
ที่เขมแข็งสอดคลองเขากับองคกร จะผลักดันใหความเชื่อเปนแนวเดียวกันนํามาสูการปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับมารทเวท (Brathwaite) ที่กลาววาวัฒนธรรมสถานศึกษาและการ
จัดการความสัมพันธที่มีประสิทธิภาพของผูบริหาร เปนกลไกสําคัญในการสรางใหโรงเรียนบรรลุ
ความสําเร็จในการดําเนินภารกิจตาง ๆ ภายใตสภาพแวดลอมภายนอก และสงเสริมความสัมพันธ
ที่ถูกตองเหมาะสมกับคานิยมทางวัฒนธรรมกับความเชื่อ กลยุทธของสถานศึกษาสภาพแวดลอม
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ในการปฏิ บั ติ ง านของสถานศึ ก ษาให บ รรลุ ผ ลได โดยต อ งเป น วั ฒ นธรรมและการจั ด การ
ความสัมพันธที่แข็งแกรง ประกอบดวยคานิยม พิธีการเรื่องเลาและขอปฏิบัติตางๆ ที่เปนบรรทัด
ฐานใหบุคคลปฏิบัติยึดตาม ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานดวย อีกทั้งยัง
สอดคลองกับการปฏิบัติงานตามโครงการของผลเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ระดับองคกรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจัดทําโดยสถาบันพระปกเกลา ไดพัฒนาดัชนีชี้วัดการบริหารจัดการ
ที่ดีโดยไดนิยามการบริหารจัดการที่ดีวาเปนหลักการการปฏิบัติงานที่ดี โดยการสรางหลักการ
ทํางานที่ดีใหเปนวัฒนธรรมการทํางานที่ดี โดยเชื่อวาหากนําวัฒนธรรมการทํางานที่ดีเหลานี้มาใช
บริการจัดการองคกรแลวจะเกิด ความเชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุด ประกอบดวยหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 10 หลักการ คือ 1) หลักนิติธรรม ประกอบดวย (1) การแบงแยกอํานาจ (2) การ
คุมครองสิทธิ์และเสรีภาพ (3) มีหลักความผูกพันตอกฎหมายของผูปฏิบัติ (4) ปฏิบัติหนาที่ตาม
หลักความชอบของกฎหมาย (5) ผูมีอํานาจตัดสินใจในหนวยงานมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ (6)
ยึดความถูกตองตามกฎหมาย และ (7) ยึดหลักการทํางานภายใตระเบียบสูงสุด 2) หลักคุณธรรม
ประกอบดวย (1) การปลอดจากทุจริต (2) การปลอดจากการทําผิดวินัย (3) การปลอดจากการทํา
ผิดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และ (4) ความเปนกลางของผูบริหาร 3) หลักความโปรงใส
ประกอบด ว ย (1) โปรงใสด า นโครงสรา งของระบบงาน (2) โปร งใสดา นระบบการใหคุณ (3)
โปรงใสของระบบการใหโทษ และ (4) โปรงใสดานการเปดเผยของระบบ 4) หลักการมีสวนรวม
ประกอบดวย (1) การมีสวนรวมในระดับการใชขอมูล (2) การมีสวนรวมในระดับรับฟงความ
คิ ด เห็ น และปรึ ก ษาหารื อ (3) การมี ส ว นร ว มในระดับ วางแผน/การตั ด สิ น ใจ และ (4) พั ฒ นา
ศักยภาพในการมีสวนรวมและสรางความเขาใจอันดี 5) หลักสํานักรับผิดชอบ ประกอบดวย (1)
สรางความเปนเจาของรวมกัน (2) มีเปาหมายชัดเจน (3) มีการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ (4) มี
ระบบติดตามประเมินผล (5) จัดการกับผูไมมีผลงาน และ (6) มีแผนสํารอง 6) หลักความคุมคา
ประกอบดวย (1) การประหยัด (2) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด และ (3) มีศักยภาพใน
การแขงขัน 7) หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประกอบดวย (1) การจัดการอยางบูรณาการ (2)
การติดตอสื่อสาร (3) การบริหารใหเกิดการปฏิบัติงาน (4) การสรางสรรคและสรางเสริม (5) การ
เชื่ อ มโยงการทํ า งาน (6) การพั ฒ นาความสามารถ (7) การปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ ง (8) การ
เจาหนาที่ (9) การสรางความไววางใจ และ (10) ความผูกพันหนวยงาน 8) หลักการเปนองคการ
แหงการเรียนรู ประกอบดวย (1) การมีการเรียนรูจากภายนอก (2) การพัฒนาการเรียนรูจาก
ภายใน (3) การมีการนําองคความรูมาใชในการปฏิบัติงาน (4) การเสริมสรางความสามารถ (5)
การจัดการความรู (6) การใชเครื่องมือและเทคโนโลยี และ 7) การสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
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9) หลั ก การบริ ห ารจั ด การ ประกอบด ว ย (1) การปฏิ บั ติ ง านตามพระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลักเกณฑบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (2) การสํารวจความตองการ (3) การมีกลยุทธ
ในการบริหาร (4) การบริหารแบบมีสวนรวม (5) การศึกษาวิจัย (6) การคาดคะเนความเสี่ยง (7)
การมีการกระจายอํานาจ และ (8) การบริหารมิใชการกํากับ และ 10) หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประกอบดวย (1) มีการจัดการขอมูล (2) การมีเครือขายสารสนเทศ (3) การมีการ
เชื่อโยงเทคโนโลยี และ (4) การนําเทคโนโลยีไปใชจริง
2.7 การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management) เปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญเปนอันดับที่ 7 ที่สามารถอธิบายความแปรรวมไดรอยละ 1.581 การจัดการความเสี่ยง
เปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะ
ในยุคที่มีแตความไมแนนอน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การบริหารจัดการองคกรสมัยใหมลวน
มุงพัฒนาการบริหารจัดการตนเองใหมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงไดตามแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาใน
ยุคปจจุบันที่จะตองสามารถบริหารจัดการตนเองโดยคํานึงถึงปจจัยทั้งภายนอกและภายในที่สงผล
ตอการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางรอบคอบ ในที่นี้ปจจัยหนึ่งที่ตองเอาใจใสเพิ่มขึ้นคือการ
จัดการความเสี่ยง ในความเปนจริงการจัดการความเสี่ยงในการบริหารจัดการสถานศึกษาไมใช
เรื่องใหมแตเปนกิจกรรมที่ดําเนินการอยูแลวในลักษณะปองกันเปนกิจกรรมแฝงที่ดําเนินอยูใน
กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของสถานศึกษา อาทิเชน ระบบประกันคุณภาพ การควบคุม
ภาวะโภชนาการในโรงเรียน ความปลอดภัยของครูและนักเรียน การปองกันอัคคีภัยและอุบัติภัย
การรักษาความปลอดภัย การใชเครื่องมือที่ปลอดภัย การรายงานอุบัติการณ เปนตน แตสิ่งที่ขาด
หายไปสวนใหญคือ การประสานและการเฝาระวังกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง เพื่อใหมีผูที่รูวา
กําลังเกิดความเสี่ยงอะไรขึ้น สถานศึกษากําลังเผชิญกับความเสี่ยงอะไร กิจกรรมการจัดการความ
เสี่ ย งได ผ ลเพี ย งใด การประสาน การเฝ า ระวัง และการเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมหรื อ องค ป ระกอบที่
เกี่ยวของควรตองทําเปน “ระบบการจัดการความเสี่ยง (Risk Management System) ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร (Economist Intelligence Unit) ที่กลาววา การจัดการ
ความเสี่ยงในองคกรจะตองจัดการเชิงบริหารการโดยจัดการกิจกรรมความเสี่ยงตาง ๆ รวมกันและ
บริหารจัดการอยางตอเนื่องมีระบบและรูปแบบที่ชัดเจน สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กําหนดให
สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนาซึ่งมีการบริหารความเสี่ยงเปนตัวชี้วัด
ตัวหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการและในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ไดเลือก “ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง” เปนหัวขอการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ 17 ประกอบกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ที่กําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายในดวย
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ที่เห็นชอบใหกระทรวงที่มีผูตรวจราชการจัดให
มีการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/ในราชการที่จัดทําขึ้นตามนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล โดยแนบผลการวิเคราะหความเสี่ยงไปพรอมกับคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สอดคลองกับความสําเร็จของบริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ที่กลาววาบริษัทสามารถนําพาใหเปนบริษัทที่ประสบความสําเร็จไดนั้นเพราะบริษัท
บูรณาการองคประกอบการควบคุมและดําเนินการอยางเปนระบบ 8 ดาน คือ 1) สภาพแวดลอม
ภายในของบริษัท 2) การกําหนดวัตถุประสงค 3) การบงชี้เหตุการณ/สถานการณปจจุบัน 4) การ
จัดการและการประเมินความเสี่ยง 5) การตอบสนองความเสี่ยงอยางทันทีทันใด 6) กิจกรรมการ
ควบคุม 7) ขอมูลและการติดตอสื่อสาร และ 8) การติดตามผลอยางสม่ําเสมอ และสอดคลองกับ
ขอคนพบการวิจัยของดวงใจ ชายตระกูล ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สรุปวา การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเปน
กิจกรรมสําคัญหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษาในปจจุบันที่ผูบริหารจะตองเอาใจใสและใสใจ
ร ว มกั บ ป จ จั ย การบริ ห ารจั ด การอื่ น ๆ อย า งเป น ระบบ โดยการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งใน
สถานศึกษา เนนบริหารปจจัยความเสี่ยง 5 ปจจัย คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการเรียน
การสอน การบริหารจัดการความเสี่ยงดานการเงิน การบริหารจัดการความเสี่ยงดานความมั่น
ในทางการศึกษา การบริหารจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานการจัดการความปลอดภัย
เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรสําคัญที่อธิบายองคประกอบ คือ 1) สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการทุกระบบยอยในลักษณะปองกันเพื่อไมใหเกิดปญหาหรืออุปสรรค 2) สถานศึกษาสงเสริม
ใหผูบริหารและครู มี ค วามรู ความสามารถแก ป ญ หา/สถานการณ ที่ เ กี่ ย วกั บ บทบาท
ห น า ที ่ ข อ ง ต น อ ย า ง ดี 3) สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดมาตรการ/แนวปฏิ บั ติ แ ละดู แ ลความ
ปลอดภัย และ 4) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิด
หลักการ ทฤษฎีและการวิจัยของนักวิชาการทั้งองคกรภาคเอกชนและองคกรภาครัฐในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง คือ สอดคลองกับชัยเสฎฐ พรหมศรี ที่กลาววา การบริหารจัดการความเสี่ยงตอง
ดําเนินการอยางเปนกระบวนการในการปองกันอํานาจและทรัพยสินที่ไดมาของบริษัท โดยการลด
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โอกาสของการสูญเสียซึ่งมาจากเหตุการณที่ไมสามารถควบคุมได ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง
อยา งเป น กระบวนการนํ าไปสู การตัดสิน ใจที่ดีซึ่ ง สงผลตอ ความเสี่ ยงและผลลัพ ธที่จ ะเกิ ดขึ้น
สอดคลองกับหลักแนวคิดของ ซิมมอนส (Simmons) ที่เห็นในลักษณะเดียวกันคือ องคกรตองวาง
แผนการบริหารจัดการโดยมองไปขางหนาและจัดกิจกรรมในลักษณะปองกันความลมเหลวที่อาจ
เกิดขึ้นกับโครงการ และตรงกับนฤมล สะอาดโฉม ที่สนับสนุนใหองคกรบริหารจัดการความเสี่ยง
เชิงกลยุทธดวยการผนวกวิธีการจัดการความเสี่ยงเขากับแผนกลยุทธขององคกร ทําการประเมิน
สถานการณที่มีผลกระทบตอองคกรและจัดทําแผนการปองกันไวลวงหนา อีกทั้งสอดคลองกับ
งานวิจยั ของธารสุต อมรเพชรกุล ที่สรุปประโยชนของการนําระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในสวน
ของการพัสดุ สํานักบริหารแผนและการคลังไว 7 ดาน คือ 1) บุคลากรมีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น สามารถวิเคราะหแยกแยะ แกปญหา ประเมินและระมัดระวังความเสี่ยงใน
หนาที่ของตน ทําใหสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 2) บุคลากรใหฝก
การคิดอยางเปนระบบ คิดในลักษณะองครวมไมคิดเฉพาะงานของตนเปนหลัก 3) องคกรสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาและถูกตอง โดยมุงเนนการใชทรัพยากรไปยังจุดที่มีความเสี่ยง
4) ลูกคาไดรับสินคาและบริการที่ดี ปลอดภัยและนาเชื่อถือ 5) ชวยลดโอกาสที่จะสูญเสียและเพิ่ม
โอกาสความสําเร็จของการทํางานรวมกัน 6) ทําใหทราบปญหาลวงหนาและสามารถหาทาง
ปองกันหรือเตรียมวิธีแกไขไวกอน และ 7) องคกรสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืนและเติบโตอยาง
ตอเนื่อง สอดคลองกับประเสริฐ อัครประถมพงค ที่กลาววาในการบริหารจัดการความเสี่ยงดาน
การดําเนินงานขององคกรนั้น องคกรจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนใน
เรื่องสภาพแวดลอม ความปลอดภัย พนักงาน/บุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยธรรมชาติ
และการดําเนินการอยางชัดเจน สอดคลองกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนอทแคโรไลนา
วิลมิงตัน (University of North Carolina Wilmington) ที่ไดกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสภาวะความปลอดภัย โดยไดระบุวาการจัดการความเสี่ยงดานนี้
ต อ งออกเป น ระเบี ย บหรื อ ข อ บั ง คั บ ระดั บ องค ก รซึ่ ง จะต อ งออกเป น กฎระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ที่
สอดคลองกับบริบทขององคกรเปนหลัก โดยกําหนดเปนแนวทางที่สามารถปฏิบัติไดไมซับซอน
และยุงยากเกินไป สนับสนุนดวยผลงานวิจัยของดวงใจ ชวยตระกูล ที่พบวาการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี 5 องคประกอบและองคประกอบที่ 5 คือ
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย และยังสอดคลองกับงานวิจัยโครงการระบบดี
โรงเรียนมีคุณภาพ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู ที่ไดสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ โดยแบงระบบยอยในการบริหารจัดการสถานศึกษาเปน 10 ระบบ ซึ่ง

314
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ใหถือวาเปนระบบหลักที่โรงเรียนตองใหความสนใจในการบริหาร
จัดการอยางยิ่ง เปนระบบที่จะตองบริหารจัดการโดยใหรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลและใหความ
ชว ยเหลือและพั ฒ นานั ก เรีย นตามความตอ งการของเด็กแตละคน เป นระบบบริ ห ารจัดการที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานศึกษาที่เห็นภาพชัดเจนโดยมองในมิติคุณภาพ
การบริหารความเสี่ยงในระบบนี้ใชกับกรณีที่คุณภาพสถานศึกษาอยูในระดับต่ํา
2.8 การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personal Competency Management) เปน
องคประกอบที่สําคัญเปนอันดับที่ 8 ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 1.361 ของความ
แปรปรวนรวมทั้งหมด การจัดการสมรรถนะบุคคล เปนอีกหนึ่งองคประกอบที่สําคัญตอการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางในวงการบริหาร
จัดการวา “บุคคล = ทรัพยากรมนุษย” เปนทุนขององคกรที่สําคัญที่สุดในการดําเนินงานใหเกิดผล
สําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันเพราะการบริหารจัดการองคกรมีความซับซอนมากขึ้น
องคกรจําเปนอยางยิ่งตองบริการจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ ตองบริหาร
จัดการสมรรถนะบุคคลใหบุคคลสามารถใชทั้งทักษะ ความรูเฉพาะดาน ทัศนคติ/คานิยมสวนตัว
บุคลิกลักษณะประจําตัวและแรงจูงใจหรือแรงขับภายในแหงตนใหเกิดประโยชนตอองคกรสูงสุด
การจั ด การสมรรถนะบุ ค คลในที่ นี้ ห มายรวมถึ ง สมรรถนะของบุ ค คลภายในสถานศึ ก ษา คื อ
ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา และสมรรถนะบุคคลภายนอกสถานศึกษาที่เกี่ยวของ
ทั้งทางตรงและทางออม คือ ผูสงมอบพันธมิตร และผูสวนไดสวนเสีย/ลูกคา ซึ่งบุคคลทั้งสองสวนมี
ความสําคัญตอการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางยิ่ง สมรรถนะบุคคลเปน
ปจจัยที่มีผลโดยตรงตอการจัดการองคกร องคกรที่มีระบบการบริหารจัดการบุคคลที่ดีจะสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรอยางยั่งยืนไดอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดของเซงเก
และคณะ (Senge and others) ที่กลาววาการจัดการสมรรถนะบุคคล คือ การสรางบุคคลแหง
การเรียนรูเพื่อใหบุคคลสามารถขยายศักยภาพ (capacity) อยางตอเนื่องในการสรางผลลัพธที่
ตองการโดยเนนรูปแบบการพัฒนาความคิด (pattern of thinking) แบบใหมและกวางขวางให
ไดรับการสงเสริมดวยบรรยากาศแหงความไววางใจ (trust) การมีสัมพันธภาพที่ดี (relationship)
มีการยอมรับซึ่งกันและกัน (acceptances) ของสมาชิกมีความสอดคลองกลมกลืน (synergy) จน
สามารถสรางผลลัพธที่นํามาสูความสําเร็จในการทํางานรวมกันขององคกรโดยผานวินยั 5 ประการ
คือ 1) ทักษะการพัฒนาตนเพื่อบรรลุเปาหมาย (personal mastery) 2) โลกทัศน (mental
models) 3) การสรางวิสัยทัศนรวม (shared vision building) 4) การเรียนรูของทีม (team
learning) และ 5) ความคิดเชิงระบบ (systems thinking) สอดคลองกับขอสรุปคุณสมบัติดีเดน 8
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ประการของบริษัทอเมริกาที่มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ ซึ่งเชอรเมอรฮอรน (Shermerhorn) ได
สรุปไวในขอที่ 4 คือ การเพิ่มผลผลิตโดยอาศัยคน (productivity through people) ซึ่งเปนการเพิ่ม
มูลคาและคุณคาดานทรัพยากรมนุษยใหเปนหลักสําคัญตอคุณภาพและการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
สอดคล อ งกั บ เกณฑ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห ง ชาติ ข องสถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต แห ง ชาติ ที่ กํ า หนด
องคประกอบการประเมินความเปนเลิศในการบริการจัดการองคกร 7 ดาน โดยดานที่ 5 การมุง เนน
ทรัพยากรบุคคล (human resource focus) ซึ่งเปนการตรวจประเมินระบบงานและภาระงานของ
องคกรวาไดรับการกระตุนใหบุคคลปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและเต็มความรูความสามารถ
อยางไร มีการจัดการสมรรถนะบุคคลเพื่อใหเปนบุคคลที่มีศักยภาพสงผลใหการดําเนินงานของ
องคกรประสบความสําเร็จ และยังสอดคลองกับผลงานของไลเคอร (Liker) ซึ่งไดเขียนหนังสือชื่อ
The Toyota Way แปลโดยวิทยา สุหฤทดํารง ใชชื่อวา วิถีแหงโตโยตา ซึ่งผูเขียนมุนเนนการอธิบาย
ถึงระบบการบริหารจัดการ แนวคิดและปรัชญาซึ่งไดสงผลใหบริษัทโตโยตา ประสบความสําเร็จใน
ระดับโลกเชนปจจุบัน โดยสรุปความสําเร็จของบริษัทโตโยตา เกิดจากจัดการองคประกอบของ
บริษัทอยางเปนระบบ ทุกองคประกอบจะทํางานรวมกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งลักษณะการทํางาน
รวมกันอยางเปนระบบตองผานการฝกปฏิบัติทุกวัน ๆ จนเปนแนวปฏิบัติที่กระทําอยางเปนนิสัย
อยางสม่ําเสมอ มิใชการปฏิบัติการเพียงชั่วครั้งชั่วคราว องคประกอบการจัดการโดยทั่วไปของ
Toyota มีหลักการ 14 ขอ ซึ่งแบงเปนสี่หมวดคือ 1) ปรัชญาในระยะยาว (Long-term Philosophy)
ซึ่งมีจุดเนนคือการเพิ่มคุณคาใหลูกคาและสังคม และสรางองคกรแหงการเรียนรู 2) กระบวนการที่
ถูกตองเพื่อผลลัพธที่ตองการ (The right process will produce the right result) 3) เพิ่มคุณคา
ใหองคกรดวยการพัฒนาบุคลากรและพันธมิตร (Add Value to the organization by developing
your people and partners ) และ 4) การแกปญหารากหญาตาง ๆ ผลักดันใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (Continuously solving root problems drives organizational learning ) และสอดคลอง
กั บ บทความของเอกจิ ต ต จี บ เจริ ญ ที่ เ ขี ย นบทความเรื่ อ ง 11 กลยุ ท ธ แ ห ง Operations
Management เพื่อผลิกโฉมการแขงขันสอบทวนการดําเนินการของผูบริหาร ที่สนับสนุนวาการ
บริหารจัดการองคกรในยุคแหงการแขงขันและเปลี่ยนแปลงเชนปจจุบัน หากตองการเปนองคกรที่
ประสบความสําเร็จจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารองคกรตองทบทวนกระบวนการบริหารจัดการของตน
วาไดบริหารจัดการทั้ง 11 หลักการเพื่อนําองคกรสูเปาหมายเพียงใด หลักการ 11 กลยุทธดังกลาว
คือ 1) ผลิกโฉมการแขงขันดวยคุณภาพ 2) ผลิกโฉมการแขงขันดวยการออกแบบผลิตภัณฑทดี่ กี วา
3) ผลิกโฉมการแขงขันดวยกระบวนการที่เหมาะสม 4) ผลิกโฉมการแขงขันดวยการเลือกทําเลที่ตั้ง
5) ผลิกโฉมการแขงขันการวางผังการดําเนินการที่เหมาะสม 6) ผลิกโฉมการแขงขันการจัดการ
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สมรรถนะบุคลากร 7) ผลิกโฉมการแขงขันดวยการบริหารหวงโซอุปทาน 8) ผลิกโฉมการแขงขัน
ดวยการบริหารของคงคลัง 9) พลิกโฉมการแขงขันดวยการวางแผนการผลิตที่แมนยํา 10) พลิก
โฉมการแขงขันดวยการบํารุงรักษาที่ดีเยี่ยม และ 11) พลิกโฉมการแขงขันดวยการดําเนินงานโดย
คํานึงถึงสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับความสําเร็จในการบริหารจัดการซัพพลายเชนของสี่องคกร
คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน สํานักงานประกันสังคม และเทศบาลนครอุดรธานี
(3 องค ก รที่ เ ป น หน ว ยงานของรั ฐ ) และธนาคารไทยพาณิ ช ย (มหาชน) จํ า กั ด (องค ก รที่ เ ป น
หนวยงานภาคธุรกิจ) ซึ่งบุญดี บุญญากิจ และพานิช เหลาศิริรัตน ไดสังเคราะหองคประกอบ
ความสําเร็จในการจัดการของทั้งสี่องคกรพบวา ปจจัยความสําเร็จรวมที่ทั้งสี่องคกรมีเหมือนกัน
คื อ 1) วิ สั ย ทั ศ น แ ละความมุ ง มั่ น ของผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง 2) วั ฒ นธรรมองค ก รที่ เ ด น ชั ด ตาม
ความสามารถหลักขององคกร 3) โครงสรางองคกรแบบระนาบ (horizontal structure) 4) การมี
ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 5) การรับฟงเสียงสะทอนจากผูรับบริการ 6) ความพรอมของ
ทุ น มนุ ษ ย ทั้ ง ในองค ก รและแยกองค ป ระกอบ และ 6) เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง
สอดคลองกับการศึกษาของชิน คอลเลียร และวิลสัน (Shin, Collier and Wilson) พบวา กิจกรรม
การพัฒนาสมรรถภาพของผูสงมอบประกอบดวย การสรางความพันธระยะยาวระหวางองคกรและ
ผูสงมอบ การมีสวนรวมของผูสงมอบในการพัฒนาสินคา การคัดเลือกผูสงมอบบนพื้นฐานของ
คุณภาพ และการจัดหาจากผูสงมอบรายเดียวจะสงผลตอสมรรถนะขององคกรและผูสงมอบดีขึ้น
และสอดคลองกับงานวิจัยของ โรบินสันและมัลฮอทรา (Robinson and Malhotra) ซึ่งพบวา
ความสําเร็จของการจัดการโซอุปทาน คือ การพัฒนาสมรรถนะบุคคลใหมีความไววางใจและ
รวมมือกันภายในซัพพลายเชน สงเสริมใหบุคคลหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ชวยในการรวมและการ
จัดระบบซัพพลายเชน โดยมีการประยุกตใชระบบขอมูลรวมกันตลอดซัพพลายเชน
เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรสําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ คือ 1) ผูบริหารมีภาวะผูนํา
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มุงมั่นในการกระทําสิ่งตางๆ ใหดีกวาเดิมเสมอ 2) ผูบริหารเปนผูน าํ เปน
แบบอยางอยางในการสรางวัฒนธรรมสถานศึกษาที่เขมแข็ง 3) สถานศึกษาสงเสริมใหครูพัฒนา
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่องและทั่วถึง 4)
สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกครูและบุคลากรตาม
ความตองการ และ 5) คณะกรรมการสถานศึกษามีความผูกพัน รูสึกเปนเจาของสถานศึกษา มี
สวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของแซมมอนส ชิลแมน
และมอติมอร (Sammons, Hillman and Mortimore) ที่พบวาความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนมี
องคประกอบ 11 องคประกอบ และองคประกอบที่สํา คัญที่สุ ดคือ ผู บริ หารที่มี ภาวะผูนํา การ
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เปลี่ยนแปลงและมีความเปนมืออาชีพ โดยมีคุณสมบัติ คือ 1) มีความมั่นคงในเปาหมายและ
ชัดเจนในวัตถุประสงคขององคกร และตองบริหารจัดการเชิงรุก สามารถสรางทีมบริหารงานของ
โรงเรียนไดดี 2) การมีสวนรวมของครู และผูเกี่ยวของทุกฝายในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนและการใชนโยบายตางๆ 3) สรางครูและบุคลากรใหเปนผูนําทาง
วิชาการ และยังสอดคลองกับการศึกษาของฮิวส (Hughes) ที่ไดศึกษาภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียนพบในลักษณะเดียวกัน คือ การบริหารจัดการโรงเรียนใหประสบความสําเร็จนั้นผูบริหาร
ตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ตองเปนแบบอยางในการสรางวัฒนธรรมการเรียนการสอนเปนเลิศ
โดยสงเสริมการปฏิบัติงานและการเรียนรูของครู สนับสนุนความกาวหนาในอาชีพครู และการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น นอกจากนี้สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ
นงลักษณ เรือนทอง ที่พบวาโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จจะตองบริหารจัดการองคประกอบดาน
ผู บ ริ ห ารและครู ใ ห มี ค วามเป น มื อ อาชี พ สู ง โดยผู บ ริ ห ารและครู ที่ มี ค วามเป น มื อ อาชี พ สู ง
ประกอบดวย 1) ผูบริหารมีความสามารถในการสรางความรวมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
2) ผูบริหารมีเปาหมายชัดเจนในการบริหาร 3) ผูบริหารใหกําลังใจครูในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 4) ผูบริหารเปนผูสรางวัฒนธรรมองคกรรวมกัน 5) ผูบริหารเปนผูสรางจิตสํานึกของบุคลากร
และผูเกี่ยวของใหมีความรับผิดชอบรวมกัน และ 6) ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ
การบริหารจัดการโรงเรียน ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาและการสรางขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของออสติน
และเรนโนลด (Austin and Reynolds) พบวาการบริหารจัดการสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จ
ตองจัดการกับองคประกอบตาง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธกันทั้งทางตรงและทางออมใน 11 ลักษณะ
โดยลักษณะที่เกี่ยวกับครูและคณะกรรมการสถานศึกษา คือ ลักษณะที่ 3 ความเสถียรภาพของ
บุคลากร ลักษณะที่ 5 การพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ ลักษณะที่ 8 การมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา และลักษณะที่ 10 ความรูสึกเปนเจาของ
และเปนหนึ่งเดียว และในลักษณะเดียวกับการศึกษาวิจัยของแซมมอน ฮิลแมนและมอรติมอร
(Sammons, Hillman and Mortimore) ที่ไดสรุปองคประกอบการจัดการความสําเร็จของ
สถานศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับครูและคณะกรรมการไว ดังนี้ 1) ผูบริหารตองสรางใหครูเปนผูนําทาง
วิชาการ มีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนอยางมืออาชีพ 2) มีการ
เสริมแรงครูโดยการใหความเปนธรรมในการใหรางวัลและการลงโทษ และตองชี้แจงใหทราบผล
การพั ฒ นาหรื อการปรั บปรุ ง สม่ํา เสมอ 3) มี ค วามรว มมือ ระหว า งโรงเรีย น ผู ปกครอง ชุม ชน
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกใหมีวิสัยทัศนรวมกัน และ 4) การสรางใหเปนองคกรแหงการ
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เรียนรูอยางแทจริง สอนคลองกับแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของ
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ยึดหลักการกระจายอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ตนอยางเปนอิสระ ยึดหยุนตามสถานการณหรือเงือนไขที่เหมาะสมเพื่อเกิดความ
คล อ งตั ว มากขึ้ น และสร า งความรู สึ ก เป น เจ า ของสถานศึ ก ษาอย า งแทจ ริ ง อี ก ทั้ง ยั ง มี ค วาม
สอดคลองกับขอเสนอหรือยุทธศาสตรดําเนินงานสูความสําเร็จของโฮลหสเตทเทอรและมอหแมน
(Wohlstetter and Mohrman) ที่ระบุวาการบริหารจัดการรูปแบบนี้ตองดําเนินยุทธศาสตร 7 เรื่อง
คือ 1) สถานศึกษาตองกําหนดภารกิจ เปาหมายวิธีดําเนินการอยางชัดเจน 2) สรางทีมงาน/
คณะทํางาน/ผูปฏิบัติ หลายกลุมที่มีครูเปนผูนํา 3) การพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 4) พัฒนา
ระบบข อ มู ล ข า วสาร โดยจั ด ให มี ก ลไกในการสื่ อ สารหลายทาง เพื่ อ เผยแพร ข า วสารไปยั ง
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก 5) การใหรางวัล การเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หลากหลายรูปแบบ 6) คัดเลือกผูนํา ผูบริหารที่สมรรถนะสูง และ 7) ตองมีการประชาสัมพันธที่ดี
2.9 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management) เปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญลําดับที่ 9 ที่อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 1.224 ของความแปรปรวนรวมทั้งหมด
เพราะการบริหารจัดการองคกรใด ๆ ในปจจุบันตางเนน “คุณภาพ” เปนหลักและเปนเข็มทิศของ
การจั ด การในทุ ก ระบบ “คุ ณ ภาพ” ในองค ก รการศึ ก ษาหรื อ สถานศึ ก ษา หมายถึ ง คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑที่สนองความตองการและความคาดหวังของผูรับชวงตอ นั้นคือ คุณภาพผูเรียน โดยที่
คุณภาพผูเรียนเกิดจากกระบวนการบริหารจัดการที่มุงสราง “คุณคา” มากกวา “มูลคา” ทั้งนี้
เพราะผลผลิตขององคกรการศึกษาเปน “มนุษย” ซึ่งนับเปนสินทรัพยที่จับตองไดยากกวาดังนั้น
การบริหารจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเนนกระบวนการจัดการผลผลิตที่
สําคัญที่มุงเนนการบริหารจัดการสูคุณภาพ ซึ่งก็คือการมุงสราง “คุณคา” ใหเกิดกับผูเรียนอยาง
สูงสุด ซึ่งมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และกฎหมาย
กระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546 ที่กําหนดใหการจัดการประกันคุณภาพเปนภาระงานของการบริหาร
สถานศึกษาที่ตองดําเนินการ และยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของศูนยการศึกษาและฝกอบรม
แหงสเตท ออฟ วิกตอเรีย (State of Victoria Department of Education and Training) ซึ่งได
พัฒนาโดยใชแนวคิดของแซมมอนส ฮิลแมน และมอรติมอร (Sammons, Hillman and
Mortimore) และพบวาการบริหารจัดการโรงเรียนใหบรรลุผลจะตองดําเนินการบริหารจัดการ 8
องค ป ระกอบ และองค ป ระกอบการประกั น คุ ณ ภาพความน า เชื่ อ ถื อ และตรวจสอบได
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(Accountability) เปนองคประกอบที่สําคัญในแปดองคประกอบดังกลาว สอดคลองกับสํานักงาน
มาตรฐานการศึกษา (Office for Standard for Education) และคณะกรรมการการศึกษา
แคลการี (Calgary Board of Education) ไดศึกษาวิจัยดายคุณภาพการจัดการโรงเรียนควรตอง
ดํ า เนิ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งโดย
ดําเนินการใหครบตามหลักการประเมินที่สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพใน 4 มาตรฐาน
การประเมิน คือ 1) ประกันคุณภาพดานความมีประโยชน 2) ประกันคุณภาพดานความเปนไปได
3) ประกั น คุ ณ ภาพด า นความเหมาะสม และ 4) ประกั น คุ ณ ภาพด า นความถูก ตอ ง อี ก ทั้ง ยั ง
สอดคลองกับแนวคิดการจัดการสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผลของฮอยและมิลเกล (Hoy and
Miskel) ที่สนับสนุนวาโรงเรียนที่มีคุณภาพและประสิทธิผล ตองดําเนินการบริหารอยางเปนระบบ
และทุกระบบต องได รับการจัดการการประกัน คุณภาพทั้ง 3 สวนคือ สวนของปจจัย ส วนของ
กระบวนการ และสวนของผลผลิตที่ไดรับ และสอดคลองกับขอคนพบการศึกษาวิจัยทางการศึกษา
ของนงลักษณ เรือนทอง ที่ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวา การบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหสําเร็จของประเทศไทยนั้นตองบูรณาการองคประกอบการบริหาร
จัดการ 8 องคประกอบอยางกลมกลืน โดยองคประกอบที่ 3 การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได
และความนาเชื่อถือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 3 ที่โรงเรียนขั้นพื้นฐานทุกโรง
ตองดําเนินการ ในลักษณะคลายกับการบริหารจัดการองคประกอบภาคธุรกิจ ตางก็ยอมรับวา
องคประกอบเรื่องการจัดการการประกันคุณภาพ เปนองคประกอบของความสําเร็จในการจัดการ
และพัฒนาองคกร ซึ่งองคกรภาคธุรกิจสวนใหญตางบริหารจัดการการประกันคุณภาพอยางเปน
ระบบมาตรฐานและเปนกระบวนการเพื่อใหเกิดคุณภาพอยางแทจริง เกิดคุณภาพที่เหมาะสมและ
คุณภาพนั้น ๆ สะทอนไดจากความพึงพอใจของลูกคานั้นเอง โดยองคกรแตละลักษณะก็พยายาม
นําแนวคิดและวิธีการของระบบมาตรฐานคุณภาพมาปรับใชกับองคกรของตน เชน ระบบคุณภาพ
ISO 9000 ระบบคุณภาพ TQM หรือระบบคุณภาพ Baldrige เปนตน สอดคลองกับการจัดการ
ของบริษัทโตโยตา ที่ใหความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการคุณภาพและดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตลอดมาจน เปนบริษัทที่ประสบความสําเร็จสูงสุดบริษัทหนึ่งของโลกดวยหลักการวิถีแหงโตโยตา
14 ประการ โดยหลั ก การข อ ที่ 5 คื อ สร า งวั ฒ นธรรม “การหยุ ด ทั น ที เ มื่ อ เกิ ด ป ญ หาเกี่ ย วกั บ
คุณภาพ” ประกอบดวย 1) คุณภาพสําหรับลูกคาผลักดันการนําเสนอคุณคาของบริษัท 2) ใช
วิธีการประกันคุณภาพสมัยใหมทั้งหมดที่มีอยู 3) สรางอุปกรณที่มีความสามารถในการตรวจจับ
ปญหาและหยุดปญหาไดดวยตนเองโดยพัฒนาระบบแสดงผลการดําเนินที่ตองเปน “คุณภาพ
ตั้งแตเริ่มตน (Built–in Quality) 4) สรางระบบสนับสนุนองคกรเพื่อแกปญหาตางๆ แตดําเนินการ
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รับมือได อยางรวดเร็ว และ 5) สรางปญญาของการหยุดหรือผอนการผลิตใหช าลง เพื่อใหได
คุณภาพที่ถูกตองตั้งแตครั้งแรก เพื่อยกระดับผลิตผลในระยะยาว และยังสอดคลองกับความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการของโรงพยาบาลโรเบิรท วูด จอนทลีน (Robert Wood Johnson University
Hospital at Hamilton : RWJ) ที่ไดรับรางวัลโรงพยาบาลคุณภาพ (รางวัล MBNQA) มีแนวทาง
การบริหารจัดการที่มุงคุณภาพความเปนเลิศ โดยบริหารจัดการองคประกอบหรือเสาหลัก 5 ดาน
(5 Pillars of Excellence) คือ 1) People : เปนองคกรผูวาจางชั้นเลิศ 2) Service : การสราง
วัฒนธรรมบริหารคุณภาพ 3) Quality : ความเปนเลิศดานผลลัพธทางคลินิกและบริการ 4)
Finance : ผลลัพธดานการเงินที่ดี และ 5) Growth : การสรางพันธมิตร สอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของเบย ถัง และเบนเน็ท (Bay, Tang and Bennett) ไดวิจัยปจจัยการจัดการโซอุปทาน
ที่มีประสิทธิผลของบริษัทซีเกท (Seagate) พบวาประกอบดวย 7 ปจจัย คือ 1) การมีสวนรวมของ
ผูบริหาร 2) การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม 3) กําหนดยุทธศาสตร 4) การสรางวัฒนธรรม
คุณภาพ 5) การจัดการการเปลี่ยนแปลง 6) การอบรม และ 7) การพัฒนาอยางตอเนื่อง
เมื่อแยกพิจารณาตัวแปรสําคัญที่ อธิบายองค ประกอบนี้ คือ 1) นักเรียนมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีความรูและทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 2) นักเรียน
สรางชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานที่ดีเดน ปนแบบอยางและเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย 3)
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีกลวิธีการ
ปฏิบัติภารกิจสถานศึกษาที่มุงความสําเร็จสูง 4) สถานศึกษาเปนที่ชื่นชม เปนแบบอยาง เปนที่
นิยมและเปนที่ศรัทธาของชุมชน และ 5) สถานศึกษามีบรรยากาศองคกรวิชาการ ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของวงการการศึกษามากกวาองคกรธุรกิจ พบวาสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ
อํารุง จันทวานิช และคณะ ที่ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนสมบูรณแบบโดยใชแนวคิดเชิงระบบ
เปนกรอบกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน พบวาโรงเรียนสมบูรณแบบประกอบดวย 14
องคประกอบ คือ 1) องคประกอบดานผลผลิต/ผลลัพธมี 3 เรื่อง คือ (1) ผูเรียนมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีพัฒนาการทุกดาน เปนคนดี คนเกง มีความสุข เรียนตอและประกอบอาชีพได (2)
โรงเรียนเปนที่ชื่นชมของชุมชน และ (3) โรงเรียนเปนแบบอยางและใหความชวยเหลือชุมชน 2)
องคประกอบดานกระบวนการมี 4 เรื่อง คือ (1) การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน (2) การจัด
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู (3) การบริหารจัดการที่โรงเรียนดี และ (4) การจัดการประกัน
คุณภาพ 3) องคประกอบดานปจจัย มี 6 เรื่อง คือ (1) ครู ผูบริหารและบุคลากรเปนมืออาชีพ (2)
ลักษณะกายภาพโรงเรียนไดมาตรฐาน (3) หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น (4) สื่อ
อุปกรณ เทคโนโลยีทันสมัย (5) มีแหลงเรียนรูหลากหลาย และ (6) งบประมาณมุงเนนผลงาน และ
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4) องคประกอบดานบริบท มี 1 เรื่อง คือ (1) สภาพแวดลอมภายนอกเอื้ออํานวยตอการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับเกณฑการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกําหนดกรอบการประเมินดานปจจัย กระบวนการและ
ผลผลิต 6 ดาน คือ 1) คุณภาพนักเรียน 2) การบริหารจัดการหลักสูตรและงานวิชาการ 3) การ
บริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน 4) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน 5)
บุคลากรและการบริหารจัดการบุคลากร และ 6) ความดีเดนของสถานศึกษา อีกทั้งสอดคลองกับ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.
2549-2553) ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มาตรฐานหลัก คือ 1) มาตรฐานดาน
คุณภาพผูเรียน ประกอบดวย 8 มาตรฐานยอย คือ มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คา นิ ย มที่ พึ ง ประสงค มาตรฐานที่ 2 ผู เ รี ย นมีจิ ต สํ า นึก ในการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ ม
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสูงสุด มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ
คิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายสุขภาพจิตดี และมาตรฐานที่ 8 ผูเรียนมี
สุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา 2) มาตรฐานดานการเรียนการสอน คือ มาตรฐานที่ 9 ครูมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และพัฒนาตนเองเขากับ
ชุมชนได และมาตรฐาน 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเน น ผู เ รี ย นเป น สํา คั ญ 3) มาตรฐานด า นการบริ ห ารและการจัด การศึ ก ษา ประกอบด ว ย
มาตรฐานที่ 11 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
มาตรฐาน 12 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองคกรอยาง
เปนระบบ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนหลากหลาย และมาตรฐานที่
16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริหารที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ และ 4) มาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ประกอบดวย 2 มาตรฐาน
คือ มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น และ
มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ
และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน และสอดคลองกับการศึกษาวิจัย
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ของรุงชัชดาพร เวหะชาติ ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคการของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและยืนยันสนับสนุนวา การบริหารจัดการประกันคุณภาพสงผลใหโรงเรียน
ประสบความสําเร็จเกิดทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยางแทจริงโดยการบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพนั้นตองบริหารจัดการคุณภาพทั้งองคกรและดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพของ
6 องคประกอบ คือ 1) การนําและการวางแผนกลยุทธ 2) การบริหารจัดการระบบและกระบวนการ
3) การจัดการทรัพยากรบุคคลและทีมงาน 4) การจัดการความรู 5) การจัดการความพึงพอใจของ
ผูเรียนและผูเกี่ยวของ และ 6) การจัดการผลผลิต/ผลลัพธของสถานศึกษา
2.3 สวนของผลผลิต (outputs) คือ ลูกคา (customer) อาจเปนทั้งลูกคาตนน้ํา ลูกคา
กลางน้ํา และลูกคาปลายน้ําในระบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตอง
เปนผลผลิตที่สนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา ในที่นี้คือ คุณภาพผูเรียน ความ
งอกงามในตัวนักเรียน ประกาศนียบัตร นักเรียนไดรับดูแลชวยเหลือ นักเรียนสุขภาพดี สถาบันที่
รับชวงตอ หนวยงาน นายจางในอนาคต สอดคลองกับงานวิจัยของนงลักษณ เรือนทอง ที่พบวา
ผลผลิตของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ การเนนการเรียนการสอน ประกอบดวย โรงเรียนใชกลยุทธ
ที่แสดงถึงความคาดหวังตอความสําเร็จของนักเรียนสูง โรงเรียนเนนบทบาทดานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาอย า งชั ด เจน ผู บ ริ ห ารพั ฒ นาตนเองให มี ค วามรู ค วามสามารถตลอดเวลา ครู มี
มาตรฐานระบบการประเมินผลที่ชัดเจน และ ครูมีการสอนที่คํานึงถึงศักยภาพหรือความสามารถ
ของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคล อีกทั้งยังสอดคลองกับแนวคิดของแคทสและคานน
(Katz and Khan) ที่กลาววา องคกรปจจุบันเปนองคกรระบบเปดที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่อง การดําเนิการตางๆ สามารถจัดในรูปแบบเชิงระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่มีปฏิสัมพันธโตตอบกับสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอก ปจจัยนําเขาในระบบการศึกษา คือ ทรัพยากรทางการศึกษา ไดแก บุคลากร
วัสดุอุปกรณ งบประมาณและนโยบายการศึกษา ซึ่งจะมีการดําเนินการโดยกระบวนการตางๆ
ไดแก กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลผลิตซึ่ง
หมายถึงคุณภาพตามนโยบายและจุดหมายของหลักสูตรหรือประสิทธิผล และสอดคลองกับการ
วิจัยของวีระยุทธ ชาตะกาญจน พบวาปจจัยหลักแหงความสําเร็จในการจัดการศึกษา มี 4 ดาน 17
ปจจัย คือ 1) ดานบริบท (context) ไดแก สภาพแวดลอมทางการศึกษา 2) ดานปจจัยนําเขา
(input) ได แ ก ความสามารถในการเข า ถึ ง ข อ มู ล โอกาสในการได รั บ การศึ ก ษา คุ ณ ภาพครู
คุณภาพผูบริหาร คุณภาพหลักสูตร 3) ดานกระบวนการ (process) ไดแก การกระจายอํานาจ
การมีสวนรวม การจัดกระบวนการเรียนรู การประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพการจัดการ การพัฒนา
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ทักษะวิชาชีพ การพั ฒนาสุขภาพ การพัฒนาศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรม และนันทนาการ การ
พัฒนาความเปนพลเมือง และพลโลก และ 4) ดานผลผลิต (output) ไดแก คุณภาพผูจบการศึกษา
และความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
2.4 สวนของขอมูลยอนกลับ (feedback) คือ ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนทั้ง
ทางตรงและทางอ อ มต อ ระบบการจั ด การซั พ พลายเชนในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในที่ นี้ คื อ
สารสนเทศจากการวิจัยความตองการ/ความพึงพอใจ สารสนเทศการออกแบบปจจัย/กระบวนการ/
ผลผลิต และสารสนเทศการตรวจสอบยอนกลับเปาหมาย สอดคลองกับเกณฑและวิธีการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2553)
มาตรฐานต องการจั ดการบริ หารและการจัดการศึก ษา มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ ตัวบงชี้ 16.3 มี
การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรู สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จในการจัดการโซอุปทานในอุตสาหกรรมคาปลีก โดยมุนินทร ลพบุรี ที่
พบวาองคกรคาปลีกใหความสําคัญการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนอันดับที่ 1 ในการ
บริหารจัดการโซอุปทานเพื่อความสําเร็จขององคกร รวมทั้งสอดคลองกับการวิจัยของอิราวัฒน
ชมระกา ที่ไดศึกษาการจัดการเครือขายวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองของกลุมผลิตภัณฑผาทอในเขต
ภาคเหนือตอนบนของไทย พบวาปจจัยความสําเร็จการจัดการเครือขายตองบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ โดยตองบูรณาการองคประกอบ 17 องคประกอบ องคประกอบที่สําคัญเปนอันดับ 1
คือ I = Information : ขอมูลขาวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล
หรือสิ่งใด ๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ
และองคประกอบที่ 8 คือ T = Technology : เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการ
ผลิต การสรางและการใชสิ่งของ กระบวนการ หรืออุปกรณที่ไมไดมีธรรมชาติ รวมทั้งการนําเอา
แนวคิด หลักการ เทคนิค ความรู และระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในการทํางาน
เพื่อกอใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลองกับหลักการของวิถีแหงโตโยตา
ที่สนับสนุนวาความสําเร็จของโตโยตาเปนการดําเนินการอยางเครงครัดกับ 14 หลักการ โดย
หลักการขอที่ 8 การใชเทคโนโลยีที่เชื่อถือได และผานการทดสอบแลวเทานั้น เพื่อสนับสนุนคนและ
กระบวนการ ประกอบด ว ย 1) ใช เ ทคโนโลยีเ พื่ อ สนั บ สนุน บุ ค ลากรมิใ ช เ พื่อ แทนบุ ค ลากร 2)
เทคโนโลยีที่จะนํามาใชตองผานการทดสอบอยางถี่ถวน 3) เทคโนโลยีที่นํามาใชตองไดรับการ
ดัดแปลงใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและบริบทขององคกร และ 4) กระตุนบุคลากรใหพิจารณา
เทคโนโลยีใหม ๆ ในการใชเปนตัวชวยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพขึ้น
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ”รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A
Supply Chain Management Model in Basic Education Schools)” สรุปผลซึ่งเปนขอคนพบ
การวิจัยครั้งนี้ที่เปนองคความรู เปนอีกกลยุทธหนึ่งที่จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการสถาน
ขั้นพื้นฐานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. ขอเสนอแนะระดับนโยบาย
หน ว ยงานต น สั ง กั ด ที่ เ กี่ ย วข อ งและรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาโดยตรง ควรนํารูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดจากการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ปศึ ก ษาในรายละเอี ย ดในแต ล ะส ว น คื อ ส ว นของผู จั ด ส ง และป จ จั ย นํ า เข า
(Supplier = Inputs) สวนของกระบวนการ/การผลิต (Process = Manufacture) และสวนของ
ผลผลิตและลูกคา (Outputs = Customer) และใชพิจารณาประกอบการตัดสินใจระดับนโยบาย
เพื่อใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งของนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยเนนการประยุกตใชในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาไดจริงสอดคลองกับการแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง
ทั้งนี้ควรเนนแนวคิดเชิงระบบแบบองครวม (holistic model) การประยุกตใชศาสตรของการจัดการ
ซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะไดจัดสง (supply) ทรัพยากรการบริหารจัดการได
อยางถูกตองและสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาอยางแทจริง
2. ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ
ผูบริหารสถานศึกษา ควรนํารูปแบบจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาของตน ควรมองใหรอบทิศ คิดใหรอบดานและ
ใหความสนใจกับทุกสวนที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับการบริหารสถานศึกษาทีร่ บั ผิดชอบ
โดยจัดลําดับความสําคัญของแตละสวน แตละองคประกอบตามความเหมาะสมกับบริบทจริงของ
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับนโยบายของหนวยเหนือ พรอมทั้งสรางทั้งความรู
ความเขาใจที่ตรงกันแกผูเกี่ยวของทุกภาคสวน และมีการติดตามประเมินผลการประยุกตใชเปน
ระยะๆ เพื่ อ ช ว ยให เ กิ ด ความมั่ น ใจในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาสถานศึ ก ษาสู ส ถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีกวาเดิมซึ่งจะสงผลถึงการปฏิรูปการศึกษาตอไป
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
เพื่ อ ให อ งค ค วามรู ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “รู ป แบบการจั ด การซั พ พลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ครั้งนี้มีการตอยอดและเกิดประโยชนในวงการศึกษาระดับตอไป ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปดังนี้
1. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองใชรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กั บ สถานศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด ทุ ก ประเภท เช น สถานศึ ก ษาสั ง กั ด เอกชน สถาบั น อาชี ว ะศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษา เปนตน เพื่อสรุปเปนองคความรูที่ไดจากรูปแบบและความถูกตองเหมาะสม
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่บริหารจัดการดวยรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ลึ ก ในแต ล ะส ว นของรู ป แบบการจั ด การซั พ พลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา
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เรื่อง ขอสัมภาษณงานวิจัยเรื่อง ”รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
เรียน
สิ่งที่สง มาดวย แบบสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด
ดวย นางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติ
หัวขอใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A Supply
Chain Management Model in Basic Education Schools)”
ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอความอนุเคราะหให นางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา
สัมภาษณทานในประเด็นเกี่ยวกับ “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
เพื่อนําขอมูลไปพัฒนางานวิจัยขั้นตอไป ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา หวังเปนอยางยิง่ วา
จักไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 034-219136
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญที่ใหสัมภาษณ
“รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน”
(A Supply Chain Management Model in Basic Education Schools)

ก. ผูเชี่ยวชาญในวงการศึกษา
1.คุณหญิงกษมา

วรวรรณ ณ อยุธยา

2. ดร.สมเกียรติ

ชอบผล

3. ดร.ชัยพฤกษ

เสรีรักษ

4. ดร.รังสรรค

มณีเล็ก

5. ดร.ปญญา

แกวกียูร

6. นายนคร

ตังคะพิภพ

7. ดร.สําเริง

กุจิรพันธ

8. ดร.มัณฑริกา

วิฑูรชาติ

9. ดร.สุวิทย

สรณารักษ

10. ดร.นิพนธ

เสือกอน

11. นายชลิต

ตุมทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ/กรรมการทีป่ รึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ผูจัดการ / ผูอาํ นวยการโรงเรียนอนันตา
กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองทวารวดี
จังหวัดนครปฐม
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญใหสัมภาษณ (ตอ)
ข. ผูเชี่ยวชาญในวงการธุรกิจ
12. รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย
13. รศ.ดร.รุธิร

พนมยงค

14. รศ.ดร.สาธิต

พะเนียงทอง

15. ศ.ดร.ฐาปนา

บุญหลา

16. ผศ.วาทิต

ตษะวิโมกษ

ผูอํานวยการศูนยการจัดการโลจิสติกส
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยดานโลจิสติกส
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการบริหาร, หัวหนาสายวิชาการจัดการทั่วไป
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการสถาบันโลจิสติกสแหงเอเชีย
ประธานกรรมการบริหารบริษัทแอดวานซ
บิซิเนสดิเวลลอปเมนท จํากัด
ที่ปรึกษาดานโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน
ประธานกรรมการบริหารบริษัท
อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
เรื่อง
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(A Supply Chain Management Model in Basic Education School)
--------------------------------------เรียน
แบบสัมภาษณนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ในการรวบรวมขอมูลหรือตัวแปรตาง ๆ สําหรับดุษฎีนิพนธ เรื่อง “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A Supply Chain Management Model in Basic Education
Schools)” ขอมูลหรือตัวแปรที่ไดรับจากการสัมภาษณทานมีคายิ่งตอการดําเนินการวิจัยครั้งนี้
และจะเปนประโยชนอยางมากตอการพัฒนาองคกรการศึกษา ผูวิจัยจะไดนําไปสังเคราะหและ
กําหนดเปนกรอบในการวิจัยขั้นตอไป
แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปรเพื่อเปน
กรอบในการวิจัย
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิง่ วาจักไดรับความอนุเคราะหในการสัมภาษณเปนอยางดียงิ่
จึงขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

(นางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา)
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ
คําชี้แจง : โปรดเขียนรายละเอียดสถานภาพของทาน
ชื่อผูใหสัมภาษณ
ตําแหนงหนาที่
สถานทีท่ ํางาน

นาย นาง นางสาว………………………………..…..………...
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
วัน/เดือน/ป/เวลา
วันที…
่ … เดือน …………… พ.ศ………. เวลา…………………………..
……………………………………………………………………………….
ลงชื่อผูใหสัมภาษณ ……………………………………………………………………………….
ตอนที่ 2 : ขอคําถามในการสัมภาษณสาํ หรับการพิจารณากําหนดตัวแปร
คําชี้แจง : โปรดตอบคําถามอยางละเอียด
เกริ่นนํา :
* สถานศึกษาเปนองคการประเภทไมแสวงกําไร (Non-profit organization) โดยภาพรวม
งานบริหารการศึกษาของสถานศึกษามี 4 งานหลัก คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหาร
งบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป
* ในฐานะที่ทานเปนผูเชี่ยวชาญการบริหารจัดการองคกร พรอมทั้งมีความรูและความเขาใจ
แนวคิดและหลักการจัดการซัพพลายเชนอยางดี ทานคิดวาสามารถนําแนวคิดและหลักการการ
จัดการซัพพลายเชนไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาใหเกิดทั้งประสิทธิผล
(Effectiveness) และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) อยางไร

What do? + How to do?

School
Supply
Chain
Management

What do? + How to do?
What do? + How to do?
What do? + How to do?
What do? + How to do?

Effectiveness
Efficiency
Success
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แนวคําถามการสัมภาษณ
1. การจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษา คืออะไร ประกอบดวยลักษณะอะไรบาง มีบทบาท
หนาที่อะไรในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา และมีประโยชนอยางไร
2. การประยุกตแนวคิดและหลักการจัดการซัพพลายเชนไปใชในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาไปใชในลักษณะ/รูปแบบใด
2.1 มิติกระบวนการบริหาร (Managerial Process)
2.2 มิติของภารกิจหรืองานบริหารสถานศึกษา (Functions)
3. องคประกอบของลักษณะ/รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาตามขอ 2 ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง
4. แตละองคประกอบของลักษณะ/รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาตามขอ 3 มีกระบวนการ / ขั้นตอนการดําเนินงานอยางไร
5. ปจจัยสนับสนุนความสําเร็จของแตละกระบวนการ / ขั้นตอนการดําเนินงานในแตละ
องคประกอบตามขอ 4 คืออะไร

ภาคผนวก ข
หนังสือขอสังเกตการปฏิบัติงานบริหารสถานศึกษาและแบบสังเกต
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
21 มกราคม 2551

เรื่อง ขอสังเกตการบริหารจัดการศึกษา
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
สิ่งที่สง มาดวย แบบสังเกต

จํานวน 1 ชุด

ดวยนางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา รหัสนักศึกษา 48252905 นักศึกษาระดับปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได รับอนุมัติ ใหทําดุษ ฎีนิพนธเ รื่อง “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A Supply Chain Management Model in Basic Educational
Schools)”
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหให นางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา
ทําการสังเกตรูปแบบการจัดการซัพลายเชนในโรงเรียนของทาน เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสัเกตครั้ง
นี้ไปพัฒนางานวิจัยขั้นตอไป ภาควิชาการบริหารการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความ
อนุเคราะหจากทานเปนอยางดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา
งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 034-219136
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แบบสังเกต : กรณีศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
“ รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ”

เ

……………………………………………………………………………………………………
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย 3ลงในชองทางขวามือเมื่อพิจารณาสภาพความเปนจริงวาโรงเรียนของทาน
มีการปฏิบัติตามตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในการบริหารสถานศึกษาหรือไม
1 หมายถึง โรงเรียนเปน / มี / ทํา /สราง ตามตัวแปรการจัดการซัพพลายเชน
0 หมายถึง โรงเรียนไมเปน / ไมมี / ไมทํา /ไมสราง ตามตัวแปรการจัดการซัพพลายเชน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการบริหารการประสานงานระหวางหนวยงานอยางดี
มีกลยุทธการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ
กําหนดกลยุทธการใชทรัพยากรการจัดการอยางเปนระบบ
มีการวางแผนจัดการทรัพยากรที่สอดคลองกับกลยุทธ
กําหนดกลยุทธการจัดการที่มุงสนองความตองการของลูกคา
บูรณาการและเชือ่ มโยงระบบปฏิบตั ิการทุกระดับการบริหาร
มุงเนนคุณคาผลิตภัณฑ และบริการทั้งปริมาณและคุณภาพ
สรางความชัดเจนในการปฏิบัติงาน (หวงโซการทํางาน)
มีระบบการบริหารจัดการการดําเนินงานการผลิตสินคาที่ดี
มีการประยุกตใชเครื่องมือการจัดการอยางหลากหลาย
มีระบบการควบคุมการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
จัดองคกรในลักษณะเชิงราบ ยืดหยุน ไมซ้ําซอน ลดขั้นตอน
มีสวนสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัดการที่ดี
มีเครือขายการจัดการโซอปุ ทานทั้งภายในและภายนอก
มีการพยากรณ ประมาณการทรัพยากรอยางรัดกุม
มีระบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ / สินคา
มีระบบประเมินการจัดการโซอุปทานตามขอกําหนด
มีการทบทวนการออกแบบการจัดการโซอุปทาน
มีการบริหารการประสานงานระหวางหนวยงานอยางดี
มีกลยุทธการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ
กําหนดกลยุทธการใชทรัพยากรการจัดการอยางเปนระบบ
มีการวางแผนจัดการทรัพยากรที่สอดคลองกับกลยุทธ

สภาพจริง
1

0

ตัวแปรที่สังเกตเพิ่มเติม

355

ที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการควบคุมการจัดการโซอุปทาน
มีการปรัปปรุงการจัดการโซอุปทานอยางตอเนื่อง
นําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาชวยสนับสนุนการจัดการ
จัดทําขอมูลและสารสนเทศ (IT) ใหเปนปจจุบันและพรอมใช
สรางความไววางใจ และความเชื่อถือระหวางกัน
ภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดเดียวกัน
มีการรวมพลังทางการบริหารจัดการในลักษณะเครือขาย
สรางรูปแบบการบริหารจัดการแบบองครวม เปนหนึ่งเดียวกัน
ขจัดความบกพรอง การสูญเปลาของแตละระบบ
สรางวัฒนธรรมการมีสวนรวม การทํางานเปนทีมทุกระดับ
มีการวางผัง และวางแผนการใชอาคารสถานที่ไดเหมาะสม
มีการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหครบถวน พรอมใช

มีการจัดบริหารจัดการทุกระบบในลักษณะปองกัน
เพื่อไมใหเกิดปญหาหรืออุปสรรค
สงเสริมใหผูบริหารและครู มีความรู ความสามารถ
แกปญหา/สถานการณที่เกี่ยวกับการบทบาทหนาที่ของ
มีการจัดงบประมาณเพื่อการซอมบํารุงและดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ อาคารสถานที่ หองเรียน แหลงเรียนรู
ใหอยูในสภาพดีพรอมใช
จัดใหมีศูนยรับคํารองเรียนปญหาตาง ๆ และรับฟงความ
คิดเห็นรอบดาน
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
มีการกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ และดําเนินงานดูแล
รักษาความปลอดภัย
มีการเฝาระวังความเสี่ยงดานการเรียนและพฤติกรรมไม
พึงประสงค
มีการรวมคิดยกระดับสถานศึกษา
ทุกภาคสวนมีสวนรวมปฏิบัติภารกิจบริหารสถานศึกษา
ทุกภาคสวนมีสวนรวมประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพสถานศึกษา
ทุกภาคสวนมีสวนรวมรับผิดชอบสถานศึกษา
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ที่
45
46
47
48
49
50

51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพันธมิตรทุกภาคสวน
ทุกภาคสวนเสียมีสวนรวมภาคภูมิใจในผลสําเร็จ
ทุกภาคสวนรวมตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ของสถานศึกษา
เปดโอกาสพันธมิตรการศึกษาเขารวมโครงการ / กิจกรรม
ของสถานศึกษาเสมอ
สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากชุมชนเสมอ
เครื่องมืออิเลคทรอนิกสที่นํามาใชในสถานศึกษา สามารถ
เปลี่ยนจากลักษณธหนึ่งไปทํางานลักษณะอื่นไดอยาง
รวดเร็วและไมสิ้นเปลือง
จัดใหมีระบบการอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยี
คลองตัวทันเหตุการณ
มีเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษา (Hardware)
ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความรูความสามารถใชเทคโนโลยีสมัยใหม
มีการแบงปนขอมูลสนเทศทุกชองทางการสื่อสาร
มีการเชื่อมโยงระบบการสื่อสาร การจัดขอมูลทั่วองคกร
มีผูดูแลระบบเครือขายสารสนเทศที่มีความชํานาญ
นําระบบอิเลคทรอนิคสมาใชในการจัดการฐานขอมูล
มีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขาย
สารสนเทศ (Software) ใหทันสมัยอยูเสมอ
นําระบบ e-เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสถานศึกษา
อยางกวางขวาง
เขาถึงเครือขายสารสนเทศสะดวก คลองตัว และรวดเร็ว
มีการกําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสราง
การบริหารจัดการสถานศึกษา
มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ
(Software) ที่เหมาะสมกับการทํางานในสถานศึกษา
มีการตรวจสอบระบบเครือขายสารสนเทศสม่ําเสมอ
ใชระบบเครือขายสารสนเทศทั้งในและนอกสถานศึกษา
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ที่
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศ
สถานศึกษาจัดใหมีการสั่งงาน สงงานผานอิเตอรเน็ต
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อ
ชวยลดขั้นตอนการทํางาน
มีการใชเครือขายสารสนเทศอยางทั่วถึง
บุคลากรสถานศึกษายิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับและ
ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยความเต็มใจ
สถานศึกษามีคําขวัญประจําสถานศึกษาที่แสดงปรัชญา
หรือความเชื่อที่เปนรูปธรม
มีบุคลากรที่ไดรับการชมเชย / รางวัลบุคลากรดีเดน
บุคลากรใหความเรพกันและกัน รวมทั้งผูมีอาวุโสหรือ
ตําแหนงสูงกวา
การปฏิบัติของบุคลากรเนนทั้งปริมาณและคุณภาพ
บุคลากรมีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติที่
รับผืดชอบโดยตรง
สงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย
มีธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับกิจกรรมและประเพณีที่ดีงามซึ่ง
สะทอนความเปนเอกลักษณสถานศึกษา
สรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม (Teamwork) ทุกระดับ
ในการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา
นําหลักการการกํากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance) มาเปนแนวทางการทํางานรวมกัน
มีการกระจายกําลังพล อํานาจ ความรับผิดชอบ บทบาท
และหนาที่อยางเหมาะสมเปนธรรม
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานไมใหมาก และซับซอน
เอาใจใสลูกคาดวยความเปนมิตร และความจริงใจ
นําวิธีการ / เครื่องมือการจัดการใหม ๆ ประยุกตใช
มีการสื่อสารที่ดีที่สุดเพื่อการปฏิบัติการที่ดีที่สุด
มุงเนนความสมบูรณแบบทุกระบบการจัดการปฏิบัติการ
มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
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ที่
86
87
88

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานทุกงานอยางเปนรูปธรรม
จัดใหมีหลักฐานการประเมิน ทบทวนชัดเจน
กอนเริ่มปฏิบัติภารกิจ บุคลากรรับทราบตัวชี้วัด/
ดัชนีการปฏิบัติงานทุกครั้ง
89 ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานเปนระบบ สม่ําเสมอ
90 มีการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจอยางสม่ําเสมอ
91 มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนด
92 นําผลการประเมินมาปรับปรุงและแกไขการปฏิบตั ิภารกิจ
สถานศึกษาจนเปนวัฒนธรรมการปฏิบัตงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
93 มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป
94 สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยกําหนด
เปนโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
95 สถานศึกษาจัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
96 สถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธระยะ 3-5 ป ที่กําหนด
นโยบาย เปาหมาย และยุทธวิธีที่ชัดเจน ปฏิบัติได
97 เชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหแลวกําหนดวิสัยทัศน
(Vision) พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Goal)
ของสถานศึกษา
98 นําเสนอแผนกลยุทธสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทุกสวน
ทราบและพิจารณา เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในเปาหมาย
และการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ
99 วิเคราะหปจจัยภายนอกทั้งอดีตและปจจุบันที่สงผลตอ
การการจัดการศึกษาครอบคลุมทั้งดานสังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย
100 วิเคราะหปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการการดําเนินงาน
ครอบคลุมทั้งโครงสราง นโยบาย ผลผลิตและบริการ
บุคลากร ประสิทธิภาพการเงิน วัสดุ ทรัพยากรและการ
บริหารจัดการ
101 มีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธเปนระยะๆ
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102 จัดเก็บขอมูลที่จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนกล
ยุทธ โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
103 ปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
104 นําผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในมาจัดลําดับ
ประเด็น แยกเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
105 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
106 มีการนําขอมูลไปใชในการปฎิบัติงานทุกระดับ
107 มีการปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
108 มีการกํากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนฏิบัติการประจําป
109 ครูมีความสามาถในการใชสื่อ นวัตกรรม เพื่อกระตุนให
นักเรียนสนใจและเอาใจใสตอการเรียนรู
110 จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครอบคลุมให
นักเรียนไดเลือกศึกษาตามความตองการ ความสามารถ
111 สถานศึกษามุงความสําเร็จทางวิชาการตามศักยภาพของ
นักเรียนเปนรายบุคคล
112 สถานศึกษาสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนทุกวิถีทาง
113 แผนการจัดการเรียนรูของครูมีโครงสรางใหนักเรียนเกิด
คุณลักษณะครบทั้งพุทธิวิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
อยางสมดุล
114 สถานศึกษาวิเคราะหและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สภาพชุมชนและสังคม
115 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย สอดคลองกับความสนสนใจและวัยผูเรียน
116 มีการจัดกิจกรรมสอนซอมสําหรับนักเรียนที่เรียนออน
และสอนเสริมนักเรียนที่เรียนดีอยางเหมาะสมและทั่วถึง
117 ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอน และมีวิธีสอนที่เหมาะสม
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
118 สงเสริมใหครูผูสอนทําวิจัยในชั้นเรียน
119 บุคลากรใสใจ และเอาใจใสในการปฎิบัติงานสูง
120 คณะกรรมการสถานศึกษามีความผูกพัน รูสึกเปนเจาของ
สถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
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121 ผูบริหารมีภาวะผูนํา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มุงมั่นใน
การกระทําสิ่งตางๆ ใหดีกวาเดิมเสมอ
122 ผูบริหารเปนผูนํา เปนแบบอยางในการสรางวัฒนธรรม
สถานศึกษาที่เขมแข็ง
123 สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฎิบัติงานใหแกครูและบุคลากรตามความตองการ
124 สงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญใน
การปฎิบัติงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง และทั่วถึง
125 บุคลากรไดรับการสนับสนุน สงเสริม พัฒนาใหมีความรู
ความสามารถ ความชํานาญเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ
126 บุคลากรกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
127 ผูบริหาร ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีกลวิธีการปฏิบัติ
ภารกิจสถานศึกษาที่มุงความสําร็จสูง
128 นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีความรูและทักษะ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
129 นักเรียนสรางชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานที่ดีเดนเปน
เปนแบบอยาง และเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย
130 สถานศึกษามีบรรยากาศขององคกรวิชาการ
131 สถานศึกษาเปนที่ชื่นชม เปนแบบอยาง เปนที่นิยม
และเปนที่ศรัทธาของชุมชน
132 มีการออกแบบโครงสรางภารกิจการบริหารสถานศึกษาที่
มุงทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
133 มีระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ การเงิน-พัสดุ บุคลากร
และตรวจสอบภายในที่ถูกตอง รวดเร็ว คลองตัว โปรงใส
และตรวจสอบได
134 ออกแบบและสรางระบบปฏิบัติงานวิชาการที่มุง
ผลสัมฤทธิ์สูง
135 สรางระบบปฏิบัติงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
136 มีระบบงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่เขมแข็ง
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137 มีหนวยงานติดตามและประเมินแผนงานและโครงการ
ตามแผนกลยุทธสถานศึกษา
138 สรางระบบปฏิบัติงานประกันคุณภาพสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
139 การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนดหรือ
ขอตกลง(commitment) รวมกัน
140 ออกแบบและสรางระบบการจัดการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
141 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติภารกิจการบริหารสถานศึกษา
ทุกระบบปฏิบัติการ
142 มีการบังคับบัญชา แนะนํา สอนงานใหเขาใจ กฎ กติกา
ระเบียบ ขอตกลง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน
145 มีการควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา
146 สถานศึกษามีระบบจูงใจบุคคลใหเต็มใจและตั้งใจ
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพแหงตน
147 สถานศึกษาจัดวางบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
148 สถานศึกษามีการควบคุมภายใน ตรวจสอบและถวงดุล
149 ออกแบบโครงสรางสถานศึกษาใหมีลักษณะยืดหยุน
ปรับเปลี่ยนไดสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา
150 สถานศึกษาสนับสนุนผูปฏิบัติทุกระดับใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น รวดเร็วและถูกตอง
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ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
26 มกราคม 2552

เรื่อง ขอทดลองเครื่องมือ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ.
สิ่งที่สง มาดวย แบบสอบถาม จํานวน 8 ฉบับ
ดวย นางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา รหัส 48252905 นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมัติใหจัดทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (A Supply Chain Management Model in Basic Education Schools)”
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหใหนางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา
ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน เพื่อนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุง
แกไขกอนนําไปใชสอบถามกลุมตัวอยางการวิจัยตอไป ภาควิชาการบริหารการศึกษาหวังเปน
อยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา

งานธุรการ
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136
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รายชื่อโรงเรียนที่ทดลองใชเครื่องมือ
โรงเรียนที่ผวู ิจัยใชทดลองเครือ่ งมือวิจยั (tryout) จํานวน 5 โรง คือ
1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
2. โรงเรียนรัตนราษฎบํารุง จังหวัดราชบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
3. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
4. โรงเรียนราชินบี ูรณะ จังหวัดนครปฐม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
5. โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ

365
(สําหรับผูบริหารสถานศึกษา)

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(A Supply Chain Management Model in Basic Educational School)

…………………………………………………………..……………………………………………
เรียน ผูบริหารสถานศึกษา
แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับ
ดุษฎีนิพนธเรื่อง “รูปแบบการจัดการซัพพลานเชนในถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งขอมูลที่ไดจาก
ความคิดเห็นของทานมีคาอยางยิ่งตอการวิจัยนี้ จะทําใหทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดการโซ
อุปทานในการบริ หารการศึกษาของสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ซึ่ง นับเปนองคความรูใหมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอคนพบครั้งนี้จะเปนประโยชนยิ่งตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยรวมตอไป ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับและขอรับรองวาจะไมมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทานแตอยางได จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหครบทุกขอ
แบบสอบถามนี้ ประกอบดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เมื่อทานใหขอมูลครบถวนทุกขอแลว โปรดสงแบบสอบถามนีค้ ืนใหเจาหนาที่ผูประสานใน
โรงเรียนของทานเพื่อรวบรวมใสซองที่ผวู ิจยั ไดจัดเตรียมไวแลว จัดสงคืนผูวิจัยทางไปรษณียตอไป
ขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

(นางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา)
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 : ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงใน
หนาขอที่ตรงกับสถานภาพของทาน

1. เพศ
ชาย

หญิง

2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดิอน นับเพิม่ อีกหนึง่ ป)
ไมเกิน 30 ป
41 - 50 ป

31 - 40 ป
51 ปขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสุงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
อื่น ๆ (โปรดระบุ………………)

4. ประสบการณในการทํางาน (เศษปที่เกิน 6 เดิอน นับเพิ่มอีกหนึง่ ป)
ไมเกิน 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป
31 ปขึ้นไป
5. ตําแหนงหนาที่หลักในสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
รองผูอํานวยการสถานศึกษา
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูว ิชาสามัญ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูว ิชาชีพ

ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนองคกร/ชุมชน
ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ

6. ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน (เศษปที่เกิน 6 เดิอน นับเพิ่มอีกหนึ่งป)
ไมเกิน 5 ป
6 - 10 ป
11 - 15 ป
16 - 20 ป
21 - 25 ป
26 ปขึ้นไป
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ตอนที่ 2 : รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในชองขวามือเมื่อพิจารณาแลวแห็นวาตัวแปรการจัดการซัพพลายเชน
เหลานี้มีความสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับใด
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนนั้นมีความสําคัญมากที่สุด
ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนนั้นมีความสําคัญมาก
ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนนั้นมีความสําคัญปานกลาง
ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนนั้นมีความสําคัญนอย
ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนนั้นมีความสําคัญนอยที่สุด
ระดับความสําคัญของตัวแปร

ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษามีการบริหารจัดการทุกระบบในลักษณะปองกัน เพื่อไมให
เกิดปญหาหรืออุปสรรค…………………………………………………..
สงเสริมใหผูบริหารและครู มีความรู ความสามารถแกปญหา /
สถานการณที่เกี่ยวกับการบทบาทหนาที่ของตนอยางดี…………………
มีการจัดงบประมาณเพื่อการซอมบํารุงและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
อาคารสถานที่ หองเรียน แหลงเรียนรู ใหอยูในสภาพดีพรอมใช…………
สถานศึกษาจัดใหมีศูนยรับคํารองเรียนปญหาตาง ๆ และรับฟงความ
คิดเห็นรอบดาน…………………………………………………………..
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ และดําเนินงานดูแล
รักษาความปลอดภัย……………………………………………………..
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน รวมมือและเฝาระวังความเสี่ยงดาน
การเรียนและพฤติกรรมไมพึงประสงคของนักเรียน………………………
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมคิด
ในการยกระดับสถานศึกษา………………………………………………
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
ปฏิบัติภารกิจบริหารสถานศึกษา…………………………………………
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพสถานศึกษา………………………
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
รับผิดชอบสถานศึกษา……………………………………………………

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

5

4

3

2

1

….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
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ระดับความสําคัญของตัวแปร
ขอที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพันธมิตรของสถานศึกษา
(ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย)…………….
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
ภาคภูมิใจในผลสําเร็จของสถานศึกษา…………………………………..
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
ตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ของสถานศึกษา………………………………….
สถานศึกษาใหโอกาสพันธมิตรการศึกษาเขารวมโครงการ / กิจกรรมของ
สถานศึกษาเสมอ…………………………………………………………
สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากชุมชนเสมอ………………………….
เครื่องมืออิเลคทรอนิกสที่นํามาใชในสถานศึกษา สามารถเปลี่ยนจาก
ลักษณะหนึ่งไปทํางานลักษณะอื่นไดอยางรวดเร็วและไมสิ้นเปลือง…….
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยี
คลองตัวทันเหตุการณ…………………………………………………….
มีเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษา (Hardware) ที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน………………
บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม…………...
มีการแบงปนขอมูลสนเทศทุกชองทางการสื่อสาร
มีการเชื่อมโยงระบบการสื่อสาร การจัดขอมูลทั่วองคกร
มีผูดูแลระบบเครือขายสารสนเทศที่มีความชํานาญ
นําระบบอิเลคทรอนิคสมาใชในการจัดการฐานขอมูลกลางสถานศึกษา
มีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ (Software)
ใหทันสมัยอยูเสมอ……………………………………………………….
นําระบบ e-เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในสถานศึกษาอยางกวางขวาง
การเขาถึงเครือขายสารสนเทศสะดวก คลองตัว และรวดเร็ว
มีการกําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสรางการบริหารจัดการ
สถานศึกษา……………………………………………………………….
มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ (Software)
เหมาะสมกับการทํางานในสถานศึกษา………………………………….
มีการตรวจสอบระบบเครือขายสารสนเทศสม่ําเสมอ…………………….
มีการใชระบบเครือขายสารสนเทศทั้งในและนอกสถานศึกษา…………..

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย
ที่สุด

5

4

3

2

1

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

…..
…..
…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..
…..

….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
….. ….. ….. ….. …..
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ระดับความสําคัญของตัวแปร
ขอที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

5
4
3
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศของสถานศึกษา……. ….. ….. …..
สถานศึกษาจัดใหมีการสั่งงาน สงงานผานอิเตอรเน็ต…………………... ….. ….. …..
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อชวยลดขั้นตอน
ในการทํางาน…………………………………………………………….. ….. ….. …..
มีการใชเครือขายสารสนเทศอยางทั่วถึง…………………………………. ….. ….. …..
บุคลากรสถานศึกษายิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับและปฏิบัติตอผูมา
ติดตอดวยความเต็มใจ…………………………………………………... ….. ….. …..
สถานศึกษามีคําขวัญประจําสถานศึกษาที่แสดงปรัชญา
หรือความเชื่อที่เปนรูปธรม……………………………………………….. ….. ….. …..
สถานศึกษามีบุคลากรที่ไดรับการชมเชย / รางวัลบุคลากรดีเดน……….. ….. ….. …..
บุคลากรใหความเรพกันและกัน รวมทั้งผูมีอาวุโสหรือตําแหนงสูงกวา…. ….. ….. …..
การปฏิบัติของบุคลากรเนนทั้งปริมาณและคุณภาพ…………………….. ….. ….. …..
บุคลากรมีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติที่รับผืดชอบโดยตรง ….. ….. …..
สถานศึกษาสงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธที่ดีระหวาง
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย……………… ….. ….. …..
สถานศึกษามีธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับกิจกรรมและประเพณีที่ดีงามซึ่ง
สะทอนความเปนเอกลักษณสถานศึกษา………………………………... ….. ….. …..
สถานศึกษาสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม (Teamwork) ทุกระดับใน
การปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา…………………………………………… ….. ….. …..
สถานศึกษานําหลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
มาเปนแนวทางการทํางานรวมกัน……………………………………….. ….. ….. …..
มีการกระจายกําลังพล อํานาจ ความรับผิดชอบ บทบาท และหนาที่
….. ….. …..
อยางเหมาะสมเปนธรรม…………………………………………………
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานไมใหมาก และซับซอน………………………... ….. ….. …..
เอาใจใสลูกคาดวยความเปนมิตร และความจริงใจ……………………... ….. ….. …..
บุคลากรนําวิธีการ / เครื่องมือการจัดการใหม ๆ ประยุกตใช……………. ….. ….. …..
มีการสื่อสารที่ดีที่สุดเพื่อการปฏิบัติการที่ดีที่สุด………………………… ….. ….. …..
มุงเนนความสมบูรณแบบทุกระบบการจัดการปฏิบัติการ………………. ….. ….. …..
มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน…………………... ….. ….. …..
จัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานทุกงานอยางเปนรูปธรรม……………….. ….. ….. …..

นอย

นอย
ที่สุด

2
1
….. …..
….. …..
….. …..
….. …..
….. …..
…..
…..
…..
…..
…..

…..
…..
…..
…..
…..

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

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
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ระดับความสําคัญของตัวแปร
ขอที่
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

68
69
70
71

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดใหมีหลักฐานการประเมิน ทบทวนชัดเจน…………………………….
กอนเริ่มปฏิบัติภารกิจ บุคลากรรับทราบตัวชี้วัดการปฏิบัติงานทุกครั้ง….
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานเปนระบบ สม่ําเสมอ………………….
มีการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจอยางสม่ําเสมอ………………………
มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนด ………………...
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและแกไขการปฏิบตั ิภารกิจสถานศึกษาจน
เปนวัฒนธรรมการปฏิบัตงานที่มีประสิทธิภาพ…………………………..
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป………………………
สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยกําหนดเปนโครงการและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ…………………………………….
สถานศึกษาจัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติและ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ………………………………………………
สถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธระยะ 3-5 ป ที่กําหนดนโยบาย เปาหมาย
และยุทธวิธีที่ชัดเจน ปฏิบัติได…………………………………………....
เชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหแลวกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ
(Mission) และเปาประสงค (Goal) ของสถานศึกษา…………………….
นําเสนอแผนกลยุทธสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทุกสวนทราบพิจารณา
เพื่อความเขาใจตรงกันในเปาหมายและการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ
วิเคราะหปจจัยภายนอกทั้งอดีตและปจจุบันที่สงผลตอการการจัด
การศึกษาครอบคลุมทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
การเมืองและกฎหมาย……………………………………………………
วิเคราะหปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการการดําเนินงานครอบคลุมทั้ง
โครงสราง นโยบาย ผลผลิตและบริการ บุคลากร ประสิทธิภาพการเงิน
วัสดุ ทรัพยากรและการบริหารจัดการ……………………………………
สถานศึกษามีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธเปนระยะๆ………….
สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลที่จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ
โดยใชกระบวนการมีสวนรวม (Collaboration) จากทุกภาคสวน……….
สถานศึกษาปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ……………………..
นําผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในมาจัดลําดับ ประเด็น
แยกเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค…………………………….

มาก
ที่สุด

มาก
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กลาง
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นอย
ที่สุด
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ระดับความสําคัญของตัวแปร
ขอที่
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป……………
มีการนําขอมูลไปใชในการปฎิบัติงานทุกระดับ…………………………..
มีการปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป………………..
มีการกํากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนฏิบัติการประจําป……………...
ครูมีความสามาถในการใชสื่อ นวัตกรรม เพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจ
และเอาใจใสตอการเรียนรู………………………………………………..
สถานศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครอบคลุมให
นักเรียนไดเลือกศึกษาตามความตองการ ความสามารถ………………..
สถานศึกษามุงความสําเร็จทางวิชาการตามศักยภาพของนักเรียน
เปนรายบุคคล…………………………………………………………….
สถานศึกษาสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนทุกวิถีทาง……………………
แผนการจัดการเรียนรูของครูมีโครงสรางใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะครบ
ทั้งพุทธิวิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย อยางสมดุล……………………….
สถานศึกษาวิเคราะหและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับชุมชนและสังคม
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย สอดคลองกับความสนสนใจและวัยของผูเรียน……………..
มีการจัดกิจกรรมสอนซอมสําหรับนักเรียนที่เรียนออน และสอนเสริม
นักเรียนที่เรียนดีอยางเหมาะสมและทั่วถึง……………………………….
ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอน และมีวิธีสอนที่เหมาะสม
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ………………………………………………...
สงเสริมใหครูผูสอนทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง………………………………………
บุคลากรใสใจ และเอาใจใสในการปฎิบัติงานสูง…………………………
คณะกรรมการสถานศึกษามีความผูกพัน รูสึกเปนเจาของสถานศึกษา มี
สวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา………………………………..
ผูบริหารมีภาวะผูนํา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มุงมั่นในการกระทํา
สิ่งตางๆ ใหดีกวาเดิมเสมอ……………………………………………….
ผูบริหารเปนผูนํา เปนแบบอยางในการสรางวัฒนธรรมสถานศึกษา…….
สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฎิบัติงาน
ใหแกครูและบุคลากรตามความตองการ………………………………...

มาก
ที่สุด
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ปาน
กลาง
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นอย
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ระดับความสําคัญของตัวแปร
ขอที่
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงาน
ที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง และทั่วถึง…………………………………….
บุคลากรไดรับการสนับสนุน สงเสริม พัฒนาใหมีความรู ความสามารถ
ความชํานาญเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ…………………………………………..
บุคลากรกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานใหสําเร็จโดยมุงความสําเร็จสูง…..
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเกี่ยวของ และผูมี
สวนไดสวนเสียมีกลวิธีการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษาที่มุงความสําร็จสูง..
นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีความรูและทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี……………………………………………
นักเรียนสรางชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานที่ดีเดนเปน เปนแบบอยาง
และเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย……………………………………………
สถานศึกษามีบรรยากาศขององคกรวิชาการ…………………………….
สถานศึกษาเปนที่ชื่นชม เปนแบบอยาง เปนที่นิยม และเปนที่ศรัทธา
ของชุมชน…………………………………………………………………
มีการออกแบบโครงสรางภารกิจการบริหารสถานศึกษาที่มุงทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล…………………………………………….
มีระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ การเงิน-พัสดุ บุคลากร และตรวจสอบ
ภายในที่ถูกตอง คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได…………………………
ออกแบบและสรางระบบปฏิบัติงานวิชาการที่มุงผลสัมฤทธิ์สูง………….
สรางระบบปฏิบัติงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ…………………..
มีระบบงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่เขมแข็ง…………………………………………………….
มีหนวยงานติดตามและประเมินแผนงานและโครงการตามแผนกลยุทธ
สรางระบบปฏิบัติงานประกันคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ……………………………………………………………..
การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนดหรือขอตกลงรวมกัน……..
ออกแบบและสรางระบบการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ……………………………………………………….
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติภารกิจการบริหารสถานศึกษาทุก
ระบบปฏิบัติการ…………………………………………………………..
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ระดับความสําคัญของตัวแปร
ขอที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

109 มีการบังคับบัญชา แนะนํา สอนงานใหเขาใจ กฎ กติกา ระเบียบ
ขอตกลง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน………………………………………
110 มีการควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา……………….
111 สถานศึกษามีระบบจูงใจบุคคลใหเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงาน
เต็มศักยภาพแหงตน……………………………………………………...
112 สถานศึกษาจัดวางบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเหมาะสม………………
113 สถานศึกษามีการควบคุมภายใน ตรวจสอบและถวงดุล…………………
114 ออกแบบโครงสรางสถานศึกษาใหมีลักษณะยืดหยุน ปรับเปลี่ยนได
สอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา…………………………………….
115 สถานศึกษาสนับสนุนผูปฏิบัติทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ราบรื่น รวดเร็วและถูกตอง………………………………………………..

หมายหตุ : ขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง
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นอย
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ภาคผนวก ง
การวิเคราะหคาความเชื่อมัน่ เครื่องมือวิจยั (แบบสอบถาม)

375

ที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

สถานศึกษามีการจัดบริหารจัดการทุกระบบในลักษณะปองกัน
เพื่อไมใหเกิดปญหาหรืออุปสรรค
สงเสริมใหผูบริหารและครู มีความรู ความสามารถแกปญหา/
สถานการณที่เกี่ยวกับการบทบาทหนาที่ของตนอยางดี
มีการจัดงบประมาณเพื่อการซอมบํารุงและดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ อาคารสถานที่ หองเรียน แหลงเรียนรู
ใหอยูในสภาพดีพรอมใช
สถานศึกษาจัดใหมีศูนยรับคํารองเรียนปญหาตาง ๆ และรับฟง
ความคิดเห็นรอบดาน
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ
และดําเนินงานดูแลรักษาความปลอดภัย
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน รวมมือและเฝาระวังความเสี่ยง
ดานการเรียนและพฤติกรรมไมพึงประสงคของนักเรียน
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมคิดในการยกระดับสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมปฏิบัติภารกิจบริหารสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดสวนเสีย
มีสวนรวมประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมรับผิดชอบสถานศึกษา
สถานศึกษาเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพันธมิตรของ
สถานศึกษา (ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวน
ไดสวนเสีย)
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมภาคภูมิใจในผลสําเร็จของสถานศึกษา
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมตัดสินใจเรื่องสําคัญ ๆ ของสถานศึกษา
สถานศึกษาใหโอกาสพันธมิตรการศึกษาเขารวมโครงการ /
กิจกรรมของสถานศึกษาเสมอ

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

x

S.D.

คา
∝ coefficient

4.40

.600

.9851

4.22

.614

.9850

4.24

.634

.9850

4.32

.668

.9852

4.30

.661

.9851

4.23

.671

.9852

4.30

.660

.9850

4.31

.651

.9851

4.25

.635

.9850

4.19

.655

.9850

4.15

.667

.9851

4.09

.672

.9851

4.28

.650

.9851

4.26

.656

.9851

4.24

.650

.9852
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x

S.D.

คา
∝ coefficient

16
17

สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากชุมชนเสมอ
เครื่องมืออิเลคทรอนิกสที่นํามาใชในสถานศึกษา สามารถ
เปลี่ยนจากลักษณธหนึ่งไปทํางานลักษณะอื่นไดอยางรวดเร็ว
และไมสิ้นเปลือง
จัดใหมีระบบการอํานวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยี
คลองตัวทันเหตุการณ
มีเทคโนโลยีและอุปกรณทางการศึกษา (Hardware) ที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม
มีการแบงปนขอมูลสนเทศทุกชองทางการสื่อสาร
มีการเชื่อมโยงระบบการสื่อสาร การจัดขอมูลทั่วองคกร
มีผูดูแลระบบเครือขายสารสนเทศที่มีความชํานาญ
นําระบบอิเลคทรอนิคสมาใชในการจัดการฐานขอมูล
มีการปรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ
(Software) ใหทันสมัยอยูเสมอ
นําระบบ e-เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางกวางขวาง
การเขาถึงเครือขายสารสนเทศสะดวก คลองตัว และรวดเร็ว
มีการกําหนดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมโครงสราง
การบริหารจัดการสถานศึกษา
มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเครือขายสารสนเทศ (Software)
ที่เหมาะสมกับการทํางานในสถานศึกษา
มีการตรวจสอบระบบเครือขายสารสนเทศสม่ําเสมอ
มีการใชระบบเครือขายสารสนเทศทั้งในและนอกสถานศึกษา
บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงเครือขายสารสนเทศสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดใหมีการสั่งงาน สงงานผานอิเตอรเน็ต
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชเพื่อชวยลด
ขั้นตอนการทํางาน
มีการใชเครือขายสารสนเทศอยางทั่วถึง
บุคลากรสถานศึกษายิ้มแยมแจมใส ใหการตอนรับและปฏิบัติ
ตอผูมาติดตอดวยความเต็มใจ
มีคําขวัญประจําสถานศึกษาที่แสดงปรัชญาความเชื่อ

4.14

.690

.9851

4.07

.689

.9850

4.10

.683

.9851

3.98

.704

.9851

4.24
4.35
4.17
4.22
4.15

.662
.675
.691
.700
.671

.9851
.9851
.9852
.9851
.9853

4.06

.704

.9851

4.30
4.21

.653
.673

.9851
.9852

4.08

.699

.9851

4.10

.690

.9851

4.22
4.15
4.08
3.99

.665
.670
.687
.692

.9851
.9850
.9849
.9850

4.02

.711

.9850

4.03

.688

.9851

4.14

.670

.9850

4.15

.671

.9850
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38
39
40
41
42

สถานศึกษามีบุคลากรที่ไดรับการชมเชย/รางวัลบุคลากรดีเดน
ใหความเคารพกันและกัน รวมผูอาวุโสหรือตําแหนงสูงกวา
การปฏิบัติของบุคลากรเนนทั้งปริมาณและคุณภาพ
บุคลากรมีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจงานที่รับผิดชอบโดยตรง
สถานศึกษาสงเสริมความสมานฉันทและความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูบริหาร ครู ผูปกครอง ผูเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย
สถานศึกษามีธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับกิจกรรมและประเพณีที่
ดีงามซึ่งสะทอนความเปนเอกลักษณสถานศึกษา
สถานศึกษาสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม (Teamwork)
ทุกระดับในการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา
สถานศึกษานําหลักการการกํากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance) มาเปนแนวทางการทํางานรวมกัน
มีการกระจายกําลังพล อํานาจ ความรับผิดชอบ บทบาท และ
หนาที่อยางเหมาะสมเปนธรรม
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานไมใหมาก และซับซอน
เอาใจใสลูกคาดวยความเปนมิตร และความจริงใจ
บุคลากรนําวิธีการ / เครื่องมือการจัดการใหม ๆ ประยุกตใช
มีการสื่อสารที่ดีที่สุดเพื่อการปฏิบัติการที่ดีที่สุด
มุงเนนความสมบูรณแบบทุกระบบการจัดการปฏิบัติการ
มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
จัดทําดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานทุกงานอยางเปนรูปธรรม
จัดใหมีหลักฐานการประเมิน ทบทวนชัดเจน
กอนเริ่มงาน บุคลากรรับทราบตัวชี้วัดการปฏิบัติงานทุกครั้ง
ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานเปนระบบ สม่ําเสมอ
มีการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจอยางสม่ําเสมอ
มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนด
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและแกไขการปฏิบตั ิภารกิจ
สถานศึกษาจนเปนวัฒนธรรมการปฏิบัตงานที่มีประสิทธิภาพ
มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป
สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยกําหนดเปน
โครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ

4.10
4.12
3.95
3.94

.684
.673
.723
.723

.9850
.9850
.9852
.9851

3.73

.813

.9850

3.91

.772

.9850

3.86

.751

.9850

3.92

.719

.9850

4.13

.669

.9850

4.09
4.18
4.10
4.12
4.13
4.18
4.04
4.07
4.03
4.07
4.08
4.07

.684
.651
.642
.677
.664
.645
.637
.662
.661
.673
.644
.672

.9850
.9851
.9852
.9852
.9851
.9849
.9852
.9851
.9852
.9849
.9851
.9851

4.11

.688

.9850

4.13

.701

.9850

4.18

.718

.9850
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สถานศึกษาจัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
สถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธระยะ 3-5 ป ที่กําหนดนโยบาย
เปาหมาย และยุทธวิธีที่ชัดเจน ปฏิบัติได
เชื่อมโยงขอมูลจากการวิเคราะหแลวกําหนดวิสัยทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission) และเปาประสงค (Goal) ของสถานศึกษา
นําเสนอแผนกลยุทธสถานศึกษาใหผูเกี่ยวของทุกสวนทราบ
และพิจารณา เพื่อความเขาใจที่ตรงกันในเปาหมายและการ
ปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ
วิเคราะหปจจัยภายนอกทั้งอดีตและปจจุบันที่สงผลตอการการ
จัดการศึกษาครอบคลุมทั้งดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย
วิเคราะหปจจัยภายในที่มีอิทธิพลตอการการดําเนินงาน
ครอบคลุมทั้งโครงสราง นโยบาย ผลผลิตและบริการ บุคลากร
ประสิทธิภาพการเงิน วัสดุ ทรัพยากรและการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธเปนระยะๆ
สถานศึกษาจัดเก็บขอมูลที่จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานในการ
วางแผนกลยุทธ โดยใชกระบวนการมีสวนรวม (Chain
Collaboration/Participation) จากทุกภาคสวน
สถานศึกษาปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
นําผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในมาจัดลําดับ
ประเด็น แยกเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
มีการนําขอมูลไปใชในการปฎิบัติงานทุกระดับ
มีการปฏิบัติและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
มีการกํากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนฏิบัติการประจําป
ครูมีความสามาถในการใชสื่อ นวัตกรรม เพื่อกระตุนให
นักเรียนสนใจและเอาใจใสตอการเรียนรู
สถานศึกษาจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ครอบคลุมใหนักเรียนไดเลือกศึกษาตามความตองการ
ความสามารถ

63
64
65

66

67

68
69

70
71
72
73
74
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76
77

x

S.D.

คา
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4.16

.710

.9850

4.08

.705

.9850

4.09

.686

.9851

4.05

.697

.9851

4.02

.748

.9850

3.97

.732

.9850

4.03

.716

.9850

4.02

.746

.9851

4.00

.744

.9850

4.00

.750

.9851

4.01
4.05
4.01
3.95

.753
.669
.723
.762

.9849
.9850
.9851
.9849

4.39

.671

.9849

4.40

.684

.9849
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78

สถานศึกษามุงความสําเร็จทางวิชาการตามศักยภาพของ
นักเรียนเปนรายบุคคล
สถานศึกษาสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนทุกวิถีทาง
แผนการจัดการเรียนรูของครูมีโครงสรางใหนักเรียนเกิด
คุณลักษณะครบทั้งพุทธิวิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
อยางสมดุล
สถานศึกษาวิเคราะหและปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ
ชุมชนและสังคม
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย สอดคลองกับความสนสนใจและวัยของผูเรียน
มีการจัดกิจกรรมสอนซอมสําหรับนักเรียนที่เรียนออน
และสอนเสริมนักเรียนที่เรียนดีอยางเหมาะสมและทั่วถึง
ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอน และมีวิธีสอนที่เหมาะสมโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สงเสริมใหครูผูสอนทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง
บุคลากรใสใจ และเอาใจใสในการปฎิบัติงานสูง
คณะกรรมการสถานศึกษามีความผูกพัน รูสึกเปนเจาของ
สถานศึกษา มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ผูบริหารมีภาวะผูนํา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มุงมั่นในการ
กระทําสิ่งตางๆ ใหดีกวาเดิมเสมอ
ผูบริหารเปนผูนํา เปนแบบอยางในการสรางวัฒนธรรม
สถานศึกษาที่เขมแข็ง
สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฎิบัติงานใหแกครูและบุคลากรตามความตองการ
สงเสริมใหครูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการ
ปฎิบัติงานที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง และทั่วถึง
บุคลากรไดรับการสนับสนุน สงเสริม พัฒนาใหมีความรู
ความสามารถ ความชํานาญเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ
บุคลากรกําหนดเกณฑการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
โดยมุงความสําเร็จสูง
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4.39

.707

.9849

4.38

.695

.9849

4.36

.684

.9851

4.38

.696

.9851

4.31

.698

.9852

4.35

.688

.9850

4.30

.704

.9851

4.24

.702

.9852

4.25

.663

.9852

4.27

.655

.9852

4.24

.663

.9851

4.23

.664

.9851

4.22

.676

.9851

4.25

.671

.9851

4.31

.643

.9851

4.24

.657

.9851
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ผูบริหาร ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผูเกี่ยวของ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีกลวิธีการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษาที่
มุงความสําร็จสูง
นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีความรูและทักษะ
มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
นักเรียนสรางชื่อเสียง เกียรติประวัติ มีผลงานที่ดีเดนเปน เปน
แบบอยาง และเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย
สถานศึกษามีบรรยากาศขององคกรวิชาการ
สถานศึกษาเปนที่ชื่นชม เปนแบบอยาง เปนที่นิยม
และเปนที่ศรัทธาของชุมชน
มีการออกแบบโครงสรางภารกิจการบริหารสถานศึกษาที่มุงทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มีระบบปฏิบัติการงานสารบรรณ การเงิน-พัสดุ บุคลากร และ
ตรวจสอบภายในที่ถูกตอง คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได
ออกแบบและสรางระบบปฏิบัติงานวิชาการที่มุงผลสัมฤทธิ์สูง
สรางระบบปฏิบัติงานกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
มีระบบงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาที่เขมแข็ง
มีหนวยงานติดตามและประเมินแผนงานและโครงการ
ตามแผนกลยุทธสถานศึกษา
สรางระบบปฏิบัติงานประกันคุณภาพสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ ขอกําหนดหรือขอตกลง
(commitment) รวมกัน
ออกแบบและสรางระบบการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติภารกิจการบริหารสถานศึกษาทุก
ระบบปฏิบัติการ
มีการบังคับบัญชา แนะนํา สอนงานใหเขาใจ กฎ กติกา
ระเบียบ ขอตกลง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน
มีการควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจสถานศึกษา
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4.17

.706
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.652
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.643

.9857
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.9854

4.37

.617

.9853

4.38

.625

.9851

4.33

.633

.9850

4.33
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ที่

ตัวแปรการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

111

สถานศึกษามีระบบจูงใจบุคคลใหเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงาน
เต็มศักยภาพแหงตน
สถานศึกษาจัดวางบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
สถานศึกษามีการควบคุมภายใน ตรวจสอบและถวงดุล
ออกแบบโครงสรางสถานศึกษาใหมีลักษณะยืดหยุน
ปรับเปลี่ยนไดสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา
สถานศึกษาสนับสนุนผูปฏิบัติทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางราบรื่น รวดเร็วและถูกตอง
รวมคาเฉลี่ย
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x

S.D.

คา
∝ coefficient

4.34

.632

.9853

4.36
4.29

.635
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.9851
.9851

4.27

.645

.9852

4.32

.633

.9851

4.14

.680

.9852

ภาคผนวก จ
หนังสือขอเก็บรวบรวมขอมูล และรายชื่อสถานศึกษา

สําเนา

ที่ ศธ 0520.203.2 / 258
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
28 มกราคม 2552

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการก็บขอมูล
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน
ดวย นางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทํา
ดุษฎีนิพนธเรื่อง “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีความประสงคจะขอ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร รองผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิชาสามัญ หัวหนากลุม
สาระการเรียนรูวิชาชีพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกร/ชุมชน
และผูแทนผูทรงคุณวุฒิ โรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการจัดทําดุษฎีนิพนธ ในการนี้บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคราะหจากทาน เพื่อขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435
ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”
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รายชื่อสถานศึกษากลุมตัวอยางการวิจัยเรื่อง
“รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน”
…………………………………….
ตารางที่ 38 แสดงรายชื่อสถานศึกษากลุม ตัวอยาง
ที่
โรงเรียน
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการสวนกลาง (17 โรง)
1 โรงเรียนสายน้าํ ผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ
2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
3 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
5 โรงเรียนสตรีวทิ ยา
6 โรงเรียนศรีอยุธยา
7 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
8 โรงเรียนสารวิทยา
9 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันทอปุ ถัมภ)
10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
11 โรงเรียนราชดําริ
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
13 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
15 โรงเรียนศึกษานารี
16 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
17 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 1 (20 โรง)
18 โรงเรียนดํารงราษฏรสงเคราะห
19 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
20 โรงเรียนดงมะดะวิทยาคม
21 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
22 โรงเรียนจันจวาวิทยาคม

จังหวัด เขต
กรุงเทพมหานคร เขต 1
กรุงเทพมหานคร เขต 1
กรุงเทพมหานคร เขต 1
กรุงเทพมหานคร เขต 1
กรุงเทพมหานคร เขต 1
กรุงเทพมหานคร เขต 1
กรุงเทพมหานคร เขต 1
กรุงเทพมหานคร เขต 2
กรุงเทพมหานคร เขต 2
กรุงเทพมหานคร เขต 2
กรุงเทพมหานคร เขต 2
กรุงเทพมหานคร เขต 2
กรุงเทพมหานคร เขต 2
กรุงเทพมหานคร เขต 2
กรุงเทพมหานคร เขต 3
กรุงเทพมหานคร เขต 3
กรุงเทพมหานคร เขต 3
เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 1
เชียงราย เขต 2
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 3
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ตารางที่ 38 (ตอ)
ที่
โรงเรียน
23 โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร
24 โรงเรียนหวยซอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
25 โรงเรียนปลองวิทยาคม
26 โรงเรียนธรรมราชศึกษา
27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
28 โรงเรียนแมริมวิทยาคม
29 โรงเรียนหางดงรัฐราษฏรอุปถัมภ
30 โรงเรียนสตรีศรีนาน
31 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
32 โรงเรียนนารีรตั น
33 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
34 โรงเรียนลําปางกัลยาณี
35 โรงเรียนไหลหนิ วิทยา
36 โรงเรียนแจหมวิทยา
37 โรงเรียนธีรกานทบา นโฮง
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 2 (7 โรง)
38 โรงเรียนแมจะเราวิทยาคม
39 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
40 โรงเรียนชาติตระการวิทยา
41 โรงเรียนเพชรบูรณวิทยา
42 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
43 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
44 โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 3 (4 โรง)
45 โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม
46 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

จังหวัด
เชียงราย เขต 3
เชียงราย เขต 4
เชียงราย เขต 4
เชียงใหม เขต 1
เชียงใหม เขต 1
เชียงใหม เขต 2
เชียงใหม เขต 4
นาน เขต 1
พะเยา เขต 1
แพร เขต 1
แพร เขต 2
ลําปาง เขต 1
ลําปาง เขต 2
ลําปาง เขต 3
ลําพูน เขต 2
ตาก เขต 2
พิษณุโลก เขต 1
พิษณุโลก เขต 3
เพชรบูรณ เขต 1
เพชรบูรณ เขต 3
สุโขทัย เขต 1
อุตรดิตถ เขต 1
กําแพงเพชร เขต 1
นครสวรรค เขต 2
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ตารางที่ 38 (ตอ)
ที่
โรงเรียน
47 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
48 โรงเรียนหนองขาหยางวิทยา
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 4 (11 โรง)
49 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
50 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
51 โรงเรียนปทุมวิไล
52 โรงเรียนสายปญญารังสิต
53 โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
54 โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
55 โรงเรียนบางซายวิทยา
56 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห 1"
57 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
58 โรงเรียนปาโมกขวิทยาภูมิ
59 โรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูม"ิ
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 5 (3 โรง)
60 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
61 โรงเรียนหินกองวิทยาคม
62 โรงเรียนสิงหบรุ ี
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 6 (12 โรง)
63 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี
64 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห
65 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม
66 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
67 โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม
68 โรงเรียนศรีวชิ ยั วิทยา
69 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

จังหวัด
พิจิตร เขต 1
อุทัยธานี
นนทบุรี เขต 1
นนทบุรี เขต 2
ปทุมธานี เขต 1
ปทุมธานี เขต 2
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
อางทอง
อางทอง
ลพบุรี เขต 1
สระบุรี เขต 2
สิงหบุรี
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนบุรี เขต 2
กาญจนบุรี เขต 3
นครปฐม เขต 1
นครปฐม เขต 1
นครปฐม เขต 2
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ตารางที่ 38 (ตอ)
ที่
โรงเรียน
70 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา
71 โรงเรียนสามพรานวิทยา
72 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
73 โรงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวิทย"
74 โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 3
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 7 (3 โรง)
75 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร)
76 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
77 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 8 (14 โรง)
78 โรงเรียนพุทธโสธร
79 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
80 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
81 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย
82 โรงเรียนประจันตราษฎรบํารุง
83 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
84 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
85 โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท
86 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
87 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา
88 โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ
89 โรงเรียนบางพลีราษฏรบํารุง
90 โรงเรียนราชวินิตบางแกว
91 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 9 (9 โรง)
92 โรงเรียนศรียานุสรณ

จังหวัด
นครปฐม เขต 2
นครปฐม เขต 2
ราชบุรี เขต 1
สุพรรณบุรี เขต 1
สุพรรณบุรี เขต 3
เพชรบุรี เขต 1
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ฉะเชิงเทรา เขต 2
นครนายก
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ เขต 2
สมุทรปราการ เขต 2
สมุทรปราการ เขต 2
สระแกว เขต 2
จันทบุรี เขต 1
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ตารางที่ 38 (ตอ)
ที่
โรงเรียน
93 โรงเรียนแหลมสิงหวิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ
94 โรงเรียนชลกัลยานุกูล
95 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
96 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
97 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ
98 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม"จงจินตรุจิรวงศ”
99 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
100 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 10 (15 โรง)
101 โรงเรียนพานพราว
102 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
103 โรงเรียนนาสวรรคพิทยาคม
104 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร หนองบัวลําภู
105 โรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
106 โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค
107 โรงเรียนฝง แดงวิทยาสรรค
108 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
109 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
110 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
111 โรงเรียนสตรีราชินทู ิศ
112 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษพทิ ยา
113 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
114 โรงเรียนหนองหานวิทยา
115 โรงเรียนน้ําโสมพิทยาคม
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 11 (15 โรง)
116 โรงเรียนกาฬสินธุพทิ ยาสรรพ

จังหวัด
จันทบุรี เขต 2
ชลบุรี เขต 1
ชลบุรี เขต 1
ชลบุรี เขต 2
ชลบุรี เขต 2
ตราด
ตราด
ระยอง เขต 2
หนองคาย เขต 1
หนองคาย เขต 2
หนองคาย เขต 3
หนองบัวลําภู เขต 1
หนองบัวลําภู เขต 1
หนองบัวลําภู เขต 2
หนองบัวลําภู เขต 2
หนองบัวลําภู เขต 2
เลย เขต 1
เลย เขต 2
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 1
อุดรธานี เขต 3
อุดรธานี เขต 3
อุดรธานี เขต 4
กาฬสินธุ เขต 1
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ตารางที่ 38 (ตอ)
ที่
โรงเรียน
117 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
118 โรงเรียนธาตุพนม
119 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
120 โรงเรียนโพนสวรรคราษฏรพัฒนา
121 โรงเรียนสามผงวิทยาคม
122 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
123 โรงเรียนธาตุนารายณวทิ ยา
124 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
125 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 12 (16 โรง)
126 โรงเรียนขอนแกนวิทยาลัย
127 โรงเรียนนครขอนแกน
128 โรงเรียนฝางวิทยายน
129 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
130 โรงเรียนทุง ใหญรัตนศึกษา
131 โรงเรียนจระเขวิทยายน
132 โรงเรียนทาขอนยางพิทยาคม
133 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
134 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
135 โรงเรียนวาปปทุม
136 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค
137 โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย
138 โรงเรียนปทุมรัตตพิทยาคม
139 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
140 โรงเรียนมวงมิตรวิทยาคม
141 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม

จังหวัด
กาฬสินธุ เขต 3
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 1
นครพนม เขต 2
นครพนม เขต 2
มุกดาหาร
สกลนคร เขต 1
สกลนคร เขต 2
สกลนคร เขต 3
ขอนแกน เขต 1
ขอนแกน เขต 1
ขอนแกน เขต 1
ขอนแกน เขต 3
ขอนแกน เขต 4
ขอนแกน เขต 5
มหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม เขต 2
มหาสารคาม เขต 2
รอยเอ็ด เขต 1
รอยเอ็ด เขต 1
รอยเอ็ด เขต 2
รอยเอ็ด เขต 2
รอยเอ็ด เขต 3
รอยเอ็ด เขต 3

390
ตารางที่ 38 (ตอ)
ที่
โรงเรียน
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 13 (25 โรง)
142 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
143 โรงเรียนสตรีชยั ภูมิ
144 โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม
145 โรงเรียนแกงครอวิทยา
146 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
147 โรงเรียนสุรนารีวิทยา
148 โรงเรียนจักราชวิทยา
149 โรงเรียนปกธงชัยประชานิรมิต
150 โรงเรียนปากชอง 2
151 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
152 โรงเรียนพิมายวิทยา
153 โรงเรียนบุรีรัมยพทิ ยาคม
154 โรงเรียนธารทองพิทยาคม
155 โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร
156 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
157 โรงเรียนนางรอง
158 โรงเรียนบานนาโพธิพ์ ิทยาคม
159 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค
160 โรงเรียนสิรนิ ธร
161 โรงเรียนสุรนิ ทรราชมงคล
162 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
163 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค
164 โรงเรียนทุง กุลาพิทยาคม
165 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค
166 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

จังหวัด
ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิ เขต 2
ชัยภูมิ เขต 3
นครราชสีมา เขต 1
นครราชสีมา เขต 2
นครราชสีมา เขต 3
นครราชสีมา เขต 4
นครราชสีมา เขต 5
นครราชสีมา เขต 7
บุรีรัมย เขต 1
บุรีรัมย เขต 1
บุรีรัมย เขต 2
บุรีรัมย เขต 2
บุรีรัมย เขต 3
บุรีรัมย เขต 4
สุรินทร เขต 1
สุรินทร เขต 1
สุรินทร เขต 1
สุรินทร เขต 1
สุรินทร เขต 2
สุรินทร เขต 2
สุรินทร เขต 2
สุรินทร เขต 3
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ตารางที่ 38 (ตอ)
ที่
โรงเรียน
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 14 (12 โรง)
167 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
168 โรงเรียนเลิงนกทา
169 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
170 โรงเรียนนครศรีลําดวนวิทยา
171 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล
172 โรงเรียนขุขันธ
173 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี
174 โรงเรียนคึมใหญวิทยา
175 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
176 โรงเรียนมวงสามสิบอัมพวันวิทยา
177 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
178 โรงเรียนหนามแทงพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 15 (5 โรง)
179 โรงเรียนปากน้าํ ชุมพรวิทยา
180 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
181 โรงเรียนสุราษฎรธานี
182 โรงเรียนทาฉางวิทยาคาร
183 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 16 (9 โรง)
184 โรงเรียนคันธพิทยาคาร
185 โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ
186 โรงเรียนกันตังพิทยากร
187 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
188 โรงเรียนทุง สงวิทยา
189 โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา

จังหวัด
ยโสธร เขต 1
ยโสธร เขต 2
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ เขต 2
ศรีสะเกษ เขต 3
ศรีสะเกษ เขต 4
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี เขต 1
อุบลราชธานี เขต 1
อุบลราชธานี เขต 2
อุบลราชธานี เขต 3
ชุมพร เขต 1
ชุมพร เขต 1
สุราษฎรธานี เขต 1
สุราษฎรธานี เขต 2
สุราษฎรธานี เขต 2
ตรัง เขต 1
ตรัง เขต 1
ตรัง เขต 2
นครศรีธรรมราช เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 2
นครศรีธรรมราช เขต 3
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ตารางที่ 38 (ตอ)
ที่
โรงเรียน
190 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
191 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
192 โรงเรียนพัทลุง
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 17 (3 โรง)
193 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
194 โรงเรียนตะกั่วปา"เสนานุกูล"
195 โรงเรียนดีบกุ พังงาวิทยายน
196 โรงเรียนสตรีภเู ก็ต
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขต 19 (6 โรง)
197 โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค
198 โรงเรียนวรนารีเฉลิม
199 โรงเรียนหาดใหญวทิ ยาลัย
200 โรงเรียนหาดใหญวทิ ยาลัยสมบูรณกุลกันยา
201 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
202 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

จังหวัด
นครศรีธรรมราช เขต 4
พัทลุง
พัทลุง
กระบี่
พังงา
พังงา
ภูเก็ต
สงขลา เขต 1
สงขลา เขต 1
สงขลา เขต 2
สงขลา เขต 2
สงขลา เขต 3
สตูล เขต 1

ภาคผนวก ฉ
หนังสือตรวจสอบยืนยันรูปแบบ รายชื่อผูท รงคุณวุฒิและแบบยืนยัน

สําเนา

ที่ ศธ 0520.107(นฐ)/ว.2271
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
25 มิถุนายน 2552

เรื่อง ขอเชิญเปนผูตรวจสอบรูปแบบและแสดงความคิดเห็น
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย รางรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด ว ย นางสาวนุ ช นรา รั ต นศิ ร ะประภา นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งขณะนี้
กําลังดําเนินการในขั้นตอนสําคัญสุดทายของการวิจัย คือ การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาได
นําเสนอรางรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหทานไดพิจารณาตรวจสอบ
รูปแบบ แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ เพื่อนักศึกษาจะไดนําไปปรับปรุงแกไขและสรุปยืนยันเปน
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกอนสรุปผลการวิจัยครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.0-3421-8788 , 0-3424-3435
ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทตี่ รวจสอบ
“ รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ”
(A Supply Chain Management Model in Basic Education Schools)

1. นายจุรนิ ทร
2. ดร.ปรียานุช
3. ดร.นิวัตร
4. ดร.ศักดิ์สิทธิ์

ลักษณวิศิษฎ
จริยวิทยานนท
นาคะเวช
ขัตติยาสุวรรณ

5. ดร.พิษณุ

ตุลสุข

6. ดร.อมรรัตน
7. ดร.สมปอง
8. ดร.วิรัช
9 ดร.กอบกิจ
10. ดร.พีระ
11. รศ.ดร.วศิน

ปนเงิน
สมนักพงษ
เจริญเชื้อ
สงศิริ
รัตนวิจิตร
อิงคพัฒนากุล

12. ดร.ชัชชาลี

รักษตานนทชยั

13. ดร.วิชัย

รุงเรืองอนันต

14. ดร.บุญชอบ

พุมไพจิตร

15. ดร.จินตนัย

ไพรสน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10,12
ผูเชี่ยวชาญดานวิเคราะหวิจยั การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนีย)
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฉิม
ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้าํ
อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูอํานวยการฝายประเมินผล
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
อาจารยประจําคณะรัฐประสานศนศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารยประจําภาควิทยาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒเิ พื่อประกอบการตรวจสอบ
“รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
(A Supply Chain Management Model in Basic Education Schools)

…………………………………………………………..……………………………………………
แนวทางการสัมภาษณ
1. จากรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ทานเห็นวา
องคประกอบ 9 องคประกอบที่นํามาเปนรูปแบบมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด
2. จากรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ทานเห็นวา
องคประกอบ 9 องคประกอบที่นํามาเปนรูปแบบมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดในการนําไปใช
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เพราะเหตุใด
3. จากรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ทานเห็นวา
องคประกอบ 9 องคประกอบที่นํามาเปนรูปแบบมีความเปนประโยชนมากนอยเพียงใดในการ
นําไปใชบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เพราะเหตุใด
4. จากรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ทานเห็นวา
องคประกอบ 9 องคประกอบที่นํามาเปนรูปแบบมีความถูกตองครอบคลุมมากนอยเพียงใดในการ
นําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย เพราะเหตุใด
5. จากรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ทานเห็นวา
องคประกอบใดบางที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอบไดมากกวา
1องคประกอบ)
6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไมมีในรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ครั้งที่ 1)
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คําชี้แจง
แบบสัมภาษณนี้เปนแบบสัมภาษณที่อยูในขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่งตอการวิจัยกอนการ
สรุปผลการวิจัย กลาวคือ เปนขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ โดยผูวิจัยกําหนดกรอบการตรวจสอบ
รู ป แบบ 4 ด า น คื อ ความเหมาะสม (propriety
standards) ความเป น ไปได (feasibility
standards) ความเปนประโยชน (utility standards) และความถูกตองครอบคลุม (accuracy
standards)1 หลังจากที่ทานไดศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว การใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสรางและยืนยันรูปแบบการจัดการซัพพลาย
เชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจสําหรับผูมีความสนใจจะนํา
รูปแบบนี้ไปใชประโยชนตอการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงที่ทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัยครั้งนี้

(นางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา)
นักศึกษาปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

G.F. Madaus,M.S. Scriven and D.I. Stufflebeam, Evaluation Education Model
Viewpoint on Education and Human Service Evaluation. Boston : Kluwer Nijhoff (1983),
399-402.
1

398
แบบสัมภาษณผูเชีย่ วชาญ/ผูทรงคุณวุฒิเพื่อประกอบการตรวจสอบ
“รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
(A Supply Chain Management Model in Basic Education Schools)

…………………………………………………………..……………………………………………
ตอนที่ 1 : ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อผูใหสัมภาษณ

………………………………..…..……………………………………...

ตําแหนงหนาที่

………………………………..…..……………………………………...

สถานทีท่ ํางาน

………………………………..…..……………………………………...

วัน/เดือน/ป/เวลา

วันที…
่ … เดือน …………… พ.ศ………. เวลา………………………...

ลงชื่อผูใหสัมภาษณ

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

ตอนที่ 2 : โปรดศึกษาขอคนพบ และแสดงความคิดเห็นตามลําดับ
1. โปรดพิจารณาองคประกอบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ที่ผูวิจัย
ไดศึกษาและคนพบจํานวน 9 องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ 1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
องคประกอบที่ 2 การจัดระเบียบระบบงาน
(School Performance Alignment))
องคประกอบที่ 3 การเนนการเรียนการสอน
(Learning and Teaching Orientation)
องคประกอบที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Management)
องคประกอบที่ 5 การมีสวนรวม (Collaboration)
องคประกอบที่ 6 การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management)
องคประกอบที่ 7 การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management)
องคประกอบที่ 8 การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency Management)
องคประกอบที่ 9 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management)

399
2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบรูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 อยางไรบาง
2.1 ความคิดเห็นดานความเหมาะสม (propriety standards)
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เหมาะ
สม

ไม
เหมาะสม

1. การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
2. การจัดระเบียบระบบงาน
(School Performance Alignment)
3. การเนนการเรียนการสอน (Learning & Teaching Orientation)
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
5. การมีสวนรวม (Collaboration)
6. การจัดการความสัมพันธ (Relationship)
7. การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management)
8. การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency Management)
9. การประกันคุณภาพ (Accountability)

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบรูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 อยางไรบาง
2.2 ความคิดเห็นดานความเปนไปได (feasibility standards)
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปน
ไปได

เปน
ไปไมได

1. การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
2. การจัดระเบียบระบบงาน
(School Performance Alignment)
3. การเนนการเรียนการสอน (Learning & Teaching Orientation)
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
5. การมีสวนรวม (Collaboration)
6. การจัดการความสัมพันธ (Relationship)
7. การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management)
8. การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency Management)
9. การประกันคุณภาพ (Accountability)

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบรูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 อยางไรบาง
2.3 ความคิดเห็นความเปนประโยชน (utility standards)
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปน
ไมเปน
ประโยชน ประโยชน

1. การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
2. การจัดระเบียบระบบงาน
(School Performance Alignment)
3. การเนนการเรียนการสอน (Learning & Teaching Orientation)
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
5. การมีสวนรวม (Collaboration)
6. การจัดการความสัมพันธ (Relationship)
7. การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management)
8. การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency Management)
9. การประกันคุณภาพ (Accountability)

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบรูปแบบการจัดการซัพพลายเชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 อยางไรบาง
2.4 ความคิดเห็นดานความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards)
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถูกตอง

ไม
ถูกตอง

1. การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
2. การจัดระเบียบระบบงาน
(School Performance Alignment)
3. การเนนการเรียนการสอน (Learning & Teaching Orientation)
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
5. การมีสวนรวม (Collaboration)
6. การจัดการความสัมพันธ (Relationship)
7. การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management)
8. การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency Management)
9. การประกันคุณภาพ (Accountability)

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

403
แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒเิ พื่อประกอบการตรวจสอบ
“รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
(A Supply Chain Management Model in Basic Education Schools)

…………………………………………………………..……………………………………………
แนวทางการสัมภาษณ
1. จากรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 2) ทานเห็นวา
รูปแบบเชิงระบบมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด
2. จากรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 2) ทานเห็นวา
รูปแบบเชิงระบบมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดในการนําไปใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เพราะเหตุใด
3. จากรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 2) ทานเห็นวา
รูปแบบเชิงระบบมีความเปนประโยชนมากนอยเพียงใดในการนําไปใชบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เพราะเหตุใด
4. จากรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 2) ทานเห็นวา
รูปแบบเชิงระบบมีความถูกตองครอบคลุมมากนอยเพียงใดในการนําไปใชในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย เพราะเหตุใด
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไมมีในรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ครั้งที่ 2)
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คําชี้แจง
แบบสัมภาษณนี้เปนแบบสัมภาษณที่อยูในขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่งตอการวิจัยกอนการ
สรุปผลการวิจัย กลาวคือ เปนขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบ ครั้งที่ 2 โดยผูวิจัยกําหนดกรอบการ
ตรวจสอบ รูปแบบ 4 ดาน คือ ความเหมาะสม (propriety standards) ความเปนไปได (feasibility
standards) ความเปนประโยชน (utility standards) และความถูกตองครอบคลุม (accuracy
standards)2 หลังจากที่ทานไดศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว การใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสรางและยืนยันรูปแบบการจัดการซัพพลาย
เชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจสําหรับผูมีความสนใจจะนํา
รูปแบบนี้ไปใชประโยชนตอการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงที่ทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัยครั้งนี้

(นางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา)
นักศึกษาปริญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

G.F. Madaus,M.S. Scriven and D.I. Stufflebeam, Evaluation Education Model
Viewpoint on Education and Human Service Evaluation. Boston : Kluwer Nijhoff (1983),
399-402.
2
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิเพื่อประกอบการตรวจสอบ
“รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”

………………………………………………………..……………………………………………
ตอนที่ 1 : ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อผูใหสัมภาษณ

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

ตําแหนงหนาที่

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

สถานที่ทํางาน

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

วัน/เดือน/ป/เวลา

วันที่……….. เดือน …………………. พ.ศ…………… เวลา…………………….

ลงชื่อผูใหสัมภาษณ

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

ตอนที่ 2 : โปรดศึกษาขอคนพบ และแสดงความคิดเห็นตามลําดับ
1. รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประกอบดวย
1. สวนที่ 1 ปจจัยนําเขา (INPUT) ประกอบดวย
1.1 ผูจัดหา ผูจัดสง ผูสงมอบ (Suppliers)
1.2 ปจจัยนําเขา (Inputs)
2. สวนที่ 2 กระบวนการ (PROCESS = MANUFACTURE) ประกอบดวย
2.1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
2.2 การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment)
2.3 การเนนการเรียนการสอน (Learning and Teaching Orientation)
2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)
2.5 การมีสวนรวม (Collaboration)
2.6 การจัดการความสัมพันธ (Relationship Management)
2.7 การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management)
2.8 การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency Management)
2.9 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management)
3. สวนที่ 3 ผลผลิต (OUTPUT) ประกอบดวย
3.1 ผลผลิต (Outputs)
3.2 ลูกคา (Customers)
4. ขอมูลยอนกลับ (FEEDBACK) ประกอบดวย
4.1 วิจัยความตองการ / ความพึงพอใจ (Research)
4.2 ออกแบบปจจัย / กระบวนการ / ผลผลิต (Redesign)
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2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 อยางไร
2.1 ความคิดเห็นดานความเหมาะสม (propriety standards)
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เหมาะ
สม

ไม
เหมาะสม

สวนที่ 1 ปจจัยนําเขา (INPUT)
1.1 ผูจัดหา ผูจัดสง ผูสงมอบ (Suppliers)
1.2 ปจจัยนําเขา (Inputs)
สวนที่ 2 กระบวนการ (PROCESS = MANUFACTURE)
2.1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
2.2 การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment)
2.3 การเนนการเรียนการสอน (Learning & Teaching Orientation)
2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
2.5 การมีสวนรวม (Collaboration)
2.6 การจัดการความสัมพันธ (Relationship)
2.7 การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management)
2.8 การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency)
2.9 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management)
สวนที่ 3 ผลผลิต (OUTPUT)

3.1 ผลผลิต (Outputs)
3.2 ลูกคา (Customers)
สวนที่ 4 ขอมูลยอนกลับ (FEEDBACK)
4.1 วิจัยความตองการ / ความพึงพอใจ (Research)
4.2 ออกแบบปจจัย / กระบวนการ / ผลผลิต (Redesign)

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 อยางไร
2.2 ความคิดเห็นดานความเปนไปได (feasibility standards)
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เหมาะ
สม

ไม
เหมาะสม

สวนที่ 1 ปจจัยนําเขา (INPUT)
1.1 ผูจัดหา ผูจัดสง ผูสงมอบ (Suppliers)
1.2 ปจจัยนําเขา (Inputs)
สวนที่ 2 กระบวนการ (PROCESS = MANUFACTURE)
2.1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
2.2 การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment)
2.3 การเนนการเรียนการสอน (Learning & Teaching Orientation)
2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
2.5 การมีสวนรวม (Collaboration)
2.6 การจัดการความสัมพันธ (Relationship)
2.7 การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management)
2.8 การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency)
2.9 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management)
สวนที่ 3 ผลผลิต (OUTPUT)

3.1 ผลผลิต (Outputs)
3.2 ลูกคา (Customers)
สวนที่ 4 ขอมูลยอนกลับ (FEEDBACK)
4.1 วิจัยความตองการ / ความพึงพอใจ (Research)
4.2 ออกแบบปจจัย / กระบวนการ / ผลผลิต (Redesign)

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 อยางไร
2.3 ความคิดเห็นดานความเปนประโยชน (utility standards)
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เหมาะ
สม

ไม
เหมาะสม

สวนที่ 1 ปจจัยนําเขา (INPUT)
1.1 ผูจัดหา ผูจัดสง ผูสงมอบ (Suppliers)
1.2 ปจจัยนําเขา (Inputs)
สวนที่ 2 กระบวนการ (PROCESS = MANUFACTURE)
2.1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
2.2 การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment)
2.3 การเนนการเรียนการสอน (Learning & Teaching Orientation)
2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
2.5 การมีสวนรวม (Collaboration)
2.6 การจัดการความสัมพันธ (Relationship)
2.7 การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management)
2.8 การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency)
2.9 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management)
สวนที่ 3 ผลผลิต (OUTPUT)

3.1 ผลผลิต (Outputs)
3.2 ลูกคา (Customers)
สวนที่ 4 ขอมูลยอนกลับ (FEEDBACK)
4.1 วิจัยความตองการ / ความพึงพอใจ (Research)
4.2 ออกแบบปจจัย / กระบวนการ / ผลผลิต (Redesign)

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 อยางไร
2.4 ความคิดเห็นดานความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards)
รูปแบบการจัดการซัพพลายเชนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เหมาะ
สม

ไม
เหมาะสม

สวนที่ 1 ปจจัยนําเขา (INPUT)
1.1 ผูจัดหา ผูจัดสง ผูสงมอบ (Suppliers)
1.2 ปจจัยนําเขา (Inputs)
สวนที่ 2 กระบวนการ (PROCESS = MANUFACTURE)
2.1 การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)
2.2 การจัดระเบียบระบบงาน (School Performance Alignment)
2.3 การเนนการเรียนการสอน (Learning & Teaching Orientation)
2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
2.5 การมีสวนรวม (Collaboration)
2.6 การจัดการความสัมพันธ (Relationship)
2.7 การจัดการความเสี่ยง (School Risk Management)
2.8 การจัดการสมรรถนะบุคคล (Personnel Competency)
2.9 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance Management)
สวนที่ 3 ผลผลิต (OUTPUT)

3.1 ผลผลิต (Outputs)
3.2 ลูกคา (Customers)
สวนที่ 4 ขอมูลยอนกลับ (FEEDBACK)
4.1 วิจัยความตองการ / ความพึงพอใจ (Research)
4.2 ออกแบบปจจัย / กระบวนการ / ผลผลิต (Redesign)

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู

ที่ทํางาน

นางสาวนุชนรา รัตนศิระประภา
17/3 หมู 4 ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท (032) 322855 มือถือ 081-8566057
e-mail : nuchnara05@yahoo.com
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ตําบลหนาเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท (032) 337039

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2527

พ.ศ.2543

พ.ศ.2548

ประวัตการทํางาน
พ.ศ.2528 - 2533
พ.ศ.2533 - 2538
พ.ศ.2538 - 2544
พ.ศ.2544 - 2548
พ.ศ.2548 - ปจจุบัน

สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)
วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม
สําเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาตอระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
อาจารย 1 โรงเรียนบานเกาวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย 2 โรงเรียนบานเกาวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย 2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี
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