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47252510 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ :  การบริหารเชิงกลยุทธ 
 พิมลพรรณ  ดุษิยามี : การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน.  
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : อ.ดร.วัชนีย  เชาวดํารงค.  123 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชน  และ 2) ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชน  ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในจังหวัดนครปฐม  
จํานวน  33 โรงเรียน  ผูใหขอมูลคือ ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยผูบริหาร และครู สถิติที่ใชในการวิจัย
ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และวิเคราะหเนื้อหา (content  analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ การจัดโครงสรางและ
ทรัพยากร การจัดบุคลากรและการอํานวยการ การวางแผนเชิงกลยุทธ  การติดตามและประเมินผล 
 2. ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน มีดังนี้  
ดานปญหา  สถานศึกษาบางแหงไมมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนอยางจริงจัง บุคลากร
ทุกฝายไมมีสวนรวมในการวางแผนเชิงกลยุทธ เนื่องจากขาดความรูความเขาใจและมีภารงานที่ตอง
ปฏิบัติมาก สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะสื่อและ
อุปกรณมีไมเพียงพอตอการเรียนการสอน ทําใหการปฏิบัติงานไมสามารถบรรลุตามเปาหมาย          
ที่กําหนด  ขาดระบบและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนและตอเนื่อง  สวน
ขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  ควรมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมที่สอดคลองกับสภาพจริง ควรใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธแกบุคลากร 
ทุกฝาย จัดใหมีการประชุม ชี้แจงกฎ ระเบียบขอบังคับ และแตงต้ังบุคลากรในการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิตสื่ออุปกรณการเรียนการสอน สงเสริมใหทุกฝายมี  
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
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SCHOOL ADMINISTRATION. AN INDEPENDENT STUDY.  AN INDEPENDENT STUDY 
ADVISORS : WACHANEE SHOUDUMRONG, Ph.D. 123 pp.   
 
 The purposes of this research were to: 1) determine the  strategic management of  
private school administrators, and 2) identify the problems and suggestions regarding the 
strategic management of private school administrators. The instrument used to collect data 
was a questionnaire inquiring about the strategic management of the private school 
administrators. The population was 33 private elementary schools in Nakhon Pathom 
Educational Service Area Office 1 and Office 2. The respondents were the school 
administrators, administrative  assistances, and  teachers. The statistic indexes  used to 
analyze the data were frequency, percentage, mean, standard  deviation, and  content  
analysis.  
 The findings  were  as follows : 
 1) The strategic management of private school administrators  were overall  at the 
high level, ranking  from the highest level to the lowest level : the strategic plan implementing, 
the structures and resources organizing, personnel management and directing, the strategic 
planning,  attending and evaluating. 
 2) The problems and  the suggestions regarding  the area of the strategic 
management of private school administrators were revealed twofold. With regards to the 
problems ;  little consideration of school context analysis in some schools absence of 
personnel involvement in strategic planning due to the lack of comprehension as well as their 
already  heavy workload and last problem,  administrative budget inadequacy of small 
schools to provide sufficient visual aids and teaching materials leading to failure to achieve 
goals, and inefficient systematic approaches and equipments to explicitly and continuously  
evaluation were revealed.  Whereas the suggestions were concerned : school context 
analysis, provision knowledge  of strategic planning to school personnel, organization of 
meeting to clarify rules and regulations, appointing  personnel in charge, providing facilities 
and support for teaching material production, promoting participation of opinions from all 
sections and establishing process of  continuous attending and  evaluation. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 ในชวงทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดาน 
ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  การปกครอง  วัฒนธรรม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม เนื่องดวยกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่สงผลใหเกิด   
การเปลี่ยนแปลงอยางมากตอการดําเนินชีวิตของคนไทยในทุกๆ ดาน การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือพัฒนาประเทศใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งตองมี      
การแขงขันกันในทุกดาน ปจจัยหลักสําคัญที่จะแขงขันกับนานาชาติไดคือ การศึกษา ดังนั้น
รัฐบาลและพลเมืองในเกือบทุกประเทศจึงเห็นความสําคัญของการศึกษาที่ชวยใหมนุษยไดรับ
การพัฒนา รวมทั้งเปนการยกฐานะทางสังคมใหสูงขึ้น ผูที่ไดรับการศึกษาสูงสวนมากมีรายไดสูง  
ประเทศที่พลเมืองมีการศึกษาจะเปนประเทศที่มีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและ
การปกครองรัฐบาลของประเทศตางๆ จึงทุมเทงบประมาณเปนจํานวนมากเพื่อการจัดการศึกษา   
การพัฒนาคุณภาพมนุษยจึงสําคัญที่สุด1 
 การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู ความคิด  ความประพฤติ  
ทัศนคติ คานิยม  และคุณธรรมของบุคคล  เพื่อใหเปนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
การพัฒนาประเทศยอมทําไดสะดวกราบรื่นไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว  สามารถพัฒนาประเทศ
ทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกประเทศ  ผลผลิตทางการศึกษา  คือ  พลเมืองของประเทศที่สามารถปรับตัว  
แกปญหาที่มีความหลากหลายในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสามารถริเริ่ม
พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติใหพัฒนาและกาวหนาไปไดอยางมี
หลักการ บนพ้ืนฐานของความเขาใจในเหตุและผลของความถูกตอง ความดีงามและความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม2 ในประเทศไทย สถานศึกษาเอกชนไดมีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษาของชาติมาเปนระยะเวลายาวนานนับตั้งแตสมัยสมัยสุโขทัยเปนตนมา  ซึ่งแตกอนนั้น
ไมไดมีการกําหนดระเบียบแบบแผนแตอยางใด ในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  มีหนาที่ในการรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใหเปนไป
                                                 
 1กระทรวงศึกษาธิการ,  แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 8     
พ.ศ. 2540-2544 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2539), 20. 
 2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ครูแหงชาติ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ      
เซเวนพริ้นติ้ง กรุป จํากัด, 2542), 45. 
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แนวทางหลักในการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการโดยสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชน   
เขามามีสวนรวมกับรัฐในการจัดการศึกษา ทําใหสถานศึกษาเอกชนไดมีวิวัฒนาการมาเปน
ลําดับ  ปจจุบันไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเกือบทุกประเภท มีโรงเรียนเอกชนกระจายอยู
ทั่วไปทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ ๆ  
และไดมีสวนในการแบงเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐ จากบทบาทสําคัญที่ไดรับมอบจาก
ภาครัฐประกอบกับความไววางใจที่ประชาชนไดใหความเชื่อถือโดยสงบุตรหลานเขาศึกษาใน
สถานศึกษาของเอกชนลวนสงผลใหสถานศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  และผูเกี่ยวของทุกระดับมีความตระหนักในบทบาทหนาที่ที่จะตองพัฒนา   
การจัดการศึกษาเอกชนใหมีคุณภาพสูงขึ้น  ซึ่งในปจจุบันมีสถานศึกษาเอกชนจํานวนมากที่มี
ชื่อเสียงและมีคุณภาพสูง  แตขณะเดียวกันก็มีสถานศึกษาเอกชนจํานวนไมนอยที่มีสภาพดอย
ในการจัดการศึกษา การเรงรัดปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสําหรับสถานศึกษาเอกชนที่มีสภาพ
ดังกลาว เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานโรงเรียนเอกชนใหมีคุณภาพที่ทัดเทียมกัน เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานใหเปนที่ไววางใจของผูปกครอง ซึ่งรัฐตองสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตาม
ความเหมาะสม  เปนการเตรียมความพรอม เพื่อกาวเขาสูโลกแหงอนาคตที่เต็มไปดวย        
การแขงขันและโลกแหงเทคโนโลยี พรอมทั้งพัฒนาคนใหมีความสุข มีความสมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา มีความเปนไทย ซึ่งเปนภารกิจที่ทาทายอยางยิ่ง โรงเรียนเอกชนจึงจําเปนตอง
ปรับโครงสรางการบริหาร วางแผนพัฒนา รวมพลังเพ่ือพัฒนาโรงเรียนเอกชนใหกาวหนาตอไป3 

   

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหการศึกษาเปน
กระบวนการเรียนรู เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู       
การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 
การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมแหงการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมใน     
การจัดการศึกษา4  การศึกษาเอกชนจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการจัดการศึกษาของชาติ ชวยแบง

                                                 
    3สิงโต   จางตระกูล,  “การศึกษาเอกชน  ความสําเร็จมากกวาลมเหลวจริงหรือ,”   
ใน  เอกชนเคียงคูรัฐจัดการศึกษา : 23 ป สช.  (กรุงเทพฯ  : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2538), 
130. 
 4บุญเลี้ยง ทุมทอง,  “แนวการสอนจริยธรรมในชั้นเรียน,” วารสารวิชาการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (เมษายน-มิถุนายน 2550) : 20. 
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เบาภาระของรัฐในการใหบริการทางการศึกษา เน่ืองจากทรัพยากรของประเทศมีอยูอยางจํากัด 
และจําเปนตองนําไปใชพัฒนางานดานตาง ๆ พรอม ๆ กัน จึงทําใหรัฐไมสามารถที่จะจัด
การศึกษาใหแกเยาวชนในวัยเรียนไดทั่วถึงทุกคน  การที่เอกชนไดเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในระดับตางๆ ทําใหรัฐสามารถนํางบประมาณไปใชในการขยายการศึกษาภาคบังคับ
ไดมากขึ้น จาก 6 ป เปน 9 ป และไดกําหนดเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป ที่รัฐตองจัดให
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐจึงขยายการศึกษาออกไปสงผลกระทบตอ
โรงเรียนเอกชนยอมไดรับผลกระทบเปนอยางแนนอน ทําใหเกิดการแขงขันกันในดานการจัด
การศึกษา เกิดความตองการดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถมีทักษะที่เหมาะสมในการจัด
การศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือที่จะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคูกับโอกาสและความเสมอภาคที่คนไทยทุกคนพึงไดรับ       
ยึดหลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) ที่
บูรณาการความตองการของผูปกครอง ชุมชน ทองถิ่น สถานศึกษา ที่จัดการศึกษาตามนโยบาย
ของรัฐภายใตการกระจายอํานาจ 4 ดาน  คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงาน
บุคคล และดานบริหารทั่วไป เพื่อใหเกิดความอิสระคลองตัว   โรงเรียนเอกชนจึงตองปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาองคกร บุคลากร การบริหารจัดการ กฎหมาย ระเบียบ  
ตาง ๆ ใหสามารถบริการทางการศึกษาไดหลากหลายรูปแบบ โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน  
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน การใหความเปนอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ 
ไดรับการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหเปนที่ เชื่อถือและยอมรับของ
ผูใชบริการ ผูบริหารและครูตองไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือสามารถเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ  และเพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
โรงเรียนใหมีความสามารถในการบริหารจัดการ ผูบริหารจะตองเปนผูมีศักยภาพในการวางแผน
และบริหารจัดการเชิงกลยุทธ มีวิสัยทัศนในการทํางานที่ชัดเจน สามารถกําหนดทิศทาง       
การเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจน มีความมุงม่ันเพื่อสรางภาพลักษณใหมขององคกร รวมทั้ง   
ชวยใหเกิดการตัดสินใจ การแกปญหาและการสื่อสารใหบุคลากรในองคกรเขาใจและตระหนักใน
ความสําคัญและความจําเปนในการเปลี่ยนแปลง5 นอกจากนี้ผูบริหารจะตองมีความสามารถใน
การกําหนดแนวทางการวางแผนและปฏิบัติตามแผนกลยุทธซึ่งมีความสําคัญในลําดับตน ๆ  
อาจกลาวไดวา กลยุทธและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่ดีนั้น สามารถใชเปนเครื่องวัดถึง

                                                 
   5สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, “การบริหารการเปลี่ยนแปลง,” ใน 
การบริหารราชการแนวใหม บริบทและเทคนิควิธี (กรุงเทพฯ : บริษัท วิชั่น พร้ินท แอนดมีเดีย 
จํากัด, 2548), 72. 
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ความสามารถในการบริหารของผูบริหารไดเปนอยางดี6 โรงเรียนเอกชนจะอยูรอดและ            
มีเสถียรภาพไดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญคือ คุณภาพหรือประสิทธิผลของโรงเรียนเปน
องคประกอบสําคัญที่ชี้ใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของโรงเรียนวามีคุณภาพเพียงใด7 การบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนจึงตองเนนดานวิชาการ ใหการดูแลเอาใจใสนักเรียนเปนอยางดี  
ซึ่งจะเห็นวามีโรงเรียนเอกชนจํานวนไมนอยเปนที่นิยมของผูปกครอง เพราะโรงเรียนใหการดูแล
เอาใจใสนักเรียนดีมากซึ่งเปนหลักการทางธุรกิจที่จะตองเอาใจใสตอลูกคาและมอบสิ่งที่ดีให
นอกจากโรงเรียนจะตองเนนทางดานวิชาการแลวยังตองปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค  ตามแนวคิดของ บุญเลี้ยง ทุมทอง และจุดมุงหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มุงใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา 
มีความสุข และมีความเปนไทย8 ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนจะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร 
จากระบบที่บริหารเพียงคนเดียวมาบริหารในรูปของคณะกรรมการใหเขามารวมคิดเพื่อพัฒนา
โรงเรียนใหมีคุณภาพ และการบริหารที่ตองการประสบความสําเร็จในอนาคตจะตองเร่ิมตนดวย
การศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ โดยการนําหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ 
เชนการวางแผนกลยุทธ  การปฏิบัติตามแผนกลยุทธมาใชในสถานศึกษาจะชวยใหการจัด
การศึกษามีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
          

ปญหาของการวิจัย 
 การจัดการศึกษาเอกชนมีความสําคัญและมีความจําเปนในการพัฒนาการศึกษาชาติ  
การจัดการศึกษาเอกชนมีมากอนการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของรัฐ เปนเวลาเกือบ     
150 ป ปจจุบันวาการศึกษาเอกชนไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นเนื่องจากไดมีการปรับปรุง
มาตรฐานการเรียนการสอน เปนการชวยเหลือภาครัฐที่ไมตองรับภาระในการลงทุนแตเพียง 
ฝายเดียว  แตเปนการลงทุนของนักธุรกิจมืออาชีพ มีจิตสํานึกของความเปนครู เนื่องจาก
สมมติฐานของการศึกษาเอกชนที่ตองตกลงกันใหชัดเจน ก็คือ  การศึกษาเปนการลงทุน      
เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนภารกิจที่มีคุณคา ซึ่งการศึกษาเอกชนทั่วโลกนั้นจะสงเสริม
สิทธิมนุษยชน ใหเด็กมีโอกาสเลือกเรียนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยรัฐมีหนาที่ตองสนับสนุนจัด
การศึกษาเอกชน แตจากการประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2525 ตามมติ

                                                 
 6พสุ  เดชะรินทร, การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน [Online], 
accessed 5 June 2005. Available from http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html. 
 7พนม พงษไพบูลย, “ทัศนะบางประการเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน,” ใน  การศึกษา
แหงชาต ิ 23, 6 (สิงหาคม 2542) : 228-229. 
 8บุญเลี้ยง  ทุมทอง, “แนวการสอนจริยธรรมในชั้นเรียน,” วารสารวิชาการ 10, 2  
(เมษายน-มิถุนายน 2550) : 20. 
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ของคณะรัฐมนตรีใหลดการใหการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนที่เปดทําการสอนหลังป พ.ศ. 25179 
ทําใหมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนมีการควบคุมมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนเอกชนอยางเขมงวด  ควบคุมการเก็บคาเลาเรียนใหอยูในอัตราที่กําหนด  ผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจ  และจากการที่รัฐมีการสงเสริมมาตรฐานการศึกษาของรัฐใหสูงขึ้น  และ
ไดรับความไววางใจจากผูปกครองเพ่ิมมากขึ้น ทําใหโรงเรียนเอกชนถูกควบคุมดวยขอจํากัด
หลายประการ ประกอบกับนโยบายของรัฐในดานการศึกษาเอกชนยังไมชัดเจนในหลาย ๆ ดาน 
เชน การเปดโอกาสใหเอกชนมีสวนชวยจัดการศึกษาของชาติ ในระดับใด ประเภทใด และใน
ลักษณะใด นโยบายเกี่ยวกับเงินอุดหนุนไมชัดเจนวาจะอุดหนุนเพื่ออะไร  หรือเพียงเพ่ือใหครู 
ไดเงินเดือนที่เปนไปตามวุฒิ หรืออุดหนุนเฉพาะคาใชจายอันจําเปนของโรงเรียนบางดาน     
เพ่ือประคับประคองใหโรงเรียนพอจะตั้งอยูไดหรืออุดหนุนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของโรงเรียน 
โรงเรียนเอกชนจึงจําเปนตองหาแนวทางที่จะยืนหยัดตอไป เชน การปรับเปลี่ยนเปดสอนเฉพาะ
ระดับหรือสาขาวิชา10 เนื่องจากนโยบายในการสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมลงทุนใน     
การจัดการศึกษาไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง11 

 สภาพปจจุบัน โรงเรียนเอกชนสวนมากดําเนินการอยูในรูปธุรกิจทางการศึกษาที่มี
การลงทุนเพื่อกําไร โดยโรงเรียนเอกชนดําเนินการเพ่ือเปนการประชาสัมพันธตอผูปกครอง ใน
ดานการพัฒนาคุณภาพ เชน ดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ การเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งจําเปนตองลงทุนสูง และนับตั้งแตป พ.ศ. 2540 ประเทศไทย
ประสบกับปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ  ไดกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
ดังนี้ 
 1.  จํานวนนักเรียนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนลดลง 
จากปญหาดานเศรษฐกิจในป  พ.ศ. 2540 สงผลใหผูปกครองนักเรียนสวนใหญไดรับผลกระทบ  
เชน การวางงาน การถูกเลิกจาง การลดคาจางเงินเดือนทําใหรายไดไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ   
ผูปกครองสวนหนึ่งไมสามารถสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนไดจึงตองสงเขาเรียนใน
โรงเรียนรัฐแทน เม่ือจํานวนนักเรียนลด ทําใหรายไดของโรงเรียนเอกชนลดลงดวย โรงเรียนจึง
จําเปนตองลดรายจายดานตางๆของโรงเรียน รวมทั้งลดคาจางเงินเดือนครูและบุคลากร ซึ่งมี
                                                 
 9จรัส เสือทอง, “การอยูรอดของโรงเรียนเอกชน,” ใน 24 ปสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน : บนเสนทางของการปฏิรูปการศึกษา (ตุลาคม 2539) : 76. 
 10สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, “แนวโนมของการศึกษาเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษาในอนาคต,” ใน การปฏิรูปการศึกษาเอกชน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ        
การศาสนา, 2544), 4. 
 11สมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ, “บทสัมภาษณเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,” 
ใน วารสารกองทุนสงเคราะหการศึกษาเอกชน 7, 57 (มกราคม 2541) : 8-9. 
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ผลกระทบทําใหครูเดือดรอนทางดานการเงิน และจากการที่โรงเรียนเอกชนมีรายไดจากเงิน
อุดหนุนรายหัวของนักเรียนจากรัฐ เม่ือจํานวนนักเรียนลด เงินรายไดของโรงเรียนจึงลดตาม   
ทําใหคาจางครูลดลงดวย  ทําใหครูหมดกําลังใจในการทํางาน  ขาดความมั่นใจ และความมั่นคง
ดานวิชาชีพ กอใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนแกนักเรียน มีผลกระทบตอคุณภาพ         
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนของนักเรียนและ
ผูปกครอง12 และจากนโยบายการเรงขยายการจัดการศึกษาของรัฐในระดับตาง ๆ  สงผลกระทบ
ตอการจัดการศึกษาของเอกชน ทําใหจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนลดจํานวนลง  ซึ่งมีผล     
ทําใหรายไดจากคาธรรมเนียมการเรียนของโรงเรียนลดลง   โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาด
เล็กและขนาดกลาง  หรือโรงเรียนที่เก็บคาธรรมเนียมต่ํา 
 2.  จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รอบแรกพบวา ดานผูบริหารโรงเรียนเอกชนยังไมไดมาตรฐานในเรื่องของการบริหารวิชาการ 
ในการจัดทําหลักสูตรที่เหมาะกับผูเรียนและทองถิ่น สื่อการเรียนการสอน การสงเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และความสัมพันธชุมชน13 สําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชน ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2  เปดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึง 
ระดับชวงชั้นที่ 2 ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางประสบปญหาเหมือนโรงเรียนเอกชนอื่น ๆ และ
สวนใหญกําลังประสบปญหาจํานวนนักเรียนลดลงตั้งแตป 2540 เปนตน  จากขอมูลสารสนเทศ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรายงานจํานวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  
ถึงระดับชวงชั้นที่ 2  ปการศึกษา 2547 – 2549  พบวา ในแตละปการศึกษาจํานวนนักเรียน
โรงเรียนเอกชนมีจํานวนลดลงแตจํานวนนักเรียนภาครัฐมีอัตราสูงขึ้นทุกป เม่ือเปรียบเทียบ 
อัตราสวนของนักเรียนภาครัฐ : เอกชนปการศึกษา 2547 คิดเปนรอยละ 84.93 : 15.07         
ปการศึกษา 2548 คิดเปนรอยละ 83.13 : 16.87  และปการศึกษา 2549 คิดเปนรอยละ 81.18 : 
18.8214  สาเหตุจากการเปดรับนักเรียนไมจํากัดจํานวน  และการขยายการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนภาครัฐ  การลดลงของจํานวนนักเรียนนับเปนปญหาอันสําคัญยิ่ง เพราะทําใหรายไดที่

                                                 
 12บุญเรือน  หม้ันทรัพย, “ปจจัยที่สัมพันธกับประสิทธิผลตอการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนคาทอลิก” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2538), 3-4.  
 13สํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน ,  “สรุปผล           
การสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา,” ใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รอบแรก พ.ศ. 2544-2548 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2549), 2. 
 14สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1, ขอมูลสารสนเทศ,  กลุมงานขอมูล
นโยบายและแผน. (ม.ป.ท., 2547-2549).  
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จะนํามาพัฒนาโรงเรียนตองลดตามไปดวย สงผลตอการดําเนินงานกิจการของโรงเรียนเอกชน 
โรงเรียนเอกชนจึงตองแสวงหาทิศทางใหมและเพิ่มประสิทธิภาพใหสามารถแขงขันกับโรงเรียน
ของรัฐเพ่ือความอยูรอด  และถาโรงเรียนเอกชนไมปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารโรงเรียน  
ยอมสงผลตอการดําเนินกิจการและอาจจะตองปดตัวเอง  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัยดังกลาวแลวนั้น ผูวิจัยไดกําหนดจุดประสงค
ของการวิจัย  ดังนี้ 
 1.   เพ่ือทราบการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน     
 2.   เพ่ือทราบปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน   

 

ขอคําถามของการวิจัย 
 เพ่ือใหรองรับและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดตั้ง
ขอคําถามสําหรับการวิจัยครั้งนี้ไว ดังนี้ 

 1.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน อยูในระดับใด      
 2.  ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 

เปนอยางไร 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 เพ่ือเปนแนวทางในการตอบขอคําถามการวิจัย  ผูวิจัยจึงขอกําหนดสมมติฐาน     
การวิจัย ไวดังนี้  “การบริหารงานเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน อยูในระดับ     
ปานกลาง” 
 

ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 
 ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันหน่ึงในสังคมที่ไดรับ
ผลกระทบ  หรือไดรับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จึงสงผลใหการจัดการโรงเรียนตอง
เปลี่ยนไป การที่โรงเรียนจะกําหนดทิศทาง กําหนดแนวปฏิบัติ และความรับผิดชอบตอ
ประชาชน และผูปกครองที่ใหความเกื้อหนุน  ในขณะเดียวกันการดําเนินการใด ๆ ภายใน
โรงเรียนจะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ซึ่งตามแนวคิดเชิง
ระบบขององคกรเปดของ  แคทซ และคาหน (Katz and Kahn) ประกอบดวยแนวคิดพื้นฐาน     
3  ประการ ไดแกปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิต ที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม
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ภายนอกและการใหขอมูลยอนกลับ15 สําหรับการจัดการศึกษาเปนระบบเปดเชนกัน
ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (input) ไดแก นโยบายทางการศึกษา งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ กระบวนการ (process) ประกอบดวยการบริหาร ไดแก การบริหารเชิงกลยุทธ        
การเรียนการสอน  และการนิเทศ  สวนผลผลิต  (output) คือ ผลลัพธอันเกิดจากกระบวนการ
การผลิต ไดแก คุณภาพของผูเรียน ความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชน ซึ่งมีความสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ และการใหขอมูลยอนกลับ
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ดังแผนภูมิที่ 1 หนา 9 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การบริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเร็จไดนั้นเปนหนาที่ที่สําคัญของผูบริหาร
โดยตรงที่จะตองหากลยุทธการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาทําใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จ
มากที่สุด ถาผูบริหารขาดความชํานาญในการกําหนดกลยุทธและการปฏิบัติตามกลยุทธจะทําให
ไมสามารถพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายได  ธงชัย สันติวงษ ไดเสนอการวิเคราะหผูบริหารที่
มีบทบาทสําคัญตอความอยูรอด การเติบโต กาวหนา และไดประโยชนจากสภาพแวดลอมให
ไดมากที่สุด กลาวคือ 1) การเปนผูมีวิสัยทัศน ติดตามความเปนไปของสภาพแวดลอม และ
แนวโนมความเปลี่ยนแปลง 2) การเปนผูจัดทํากลยุทธ วิเคราะหขอจํากัด  โอกาสเทียบเคียงกับ
ทรัพยากรที่ประเมินไดเพ่ือนําไปสูการจัดทํานโยบายและแผนดําเนินการตาง ๆ  3)  การเปน
ผูออกแบบโครงสราง ระบบงาน  มีระเบียบวิธีปฏิบัติที่สามารถผลักดัน  ใหมีประสิทธิภาพ      
4) การเปนผูนําในฐานะเปนผูสรางทีมงาน กระตุนใหเกิดความเชื่อม่ัน  รวมทั้งมีความสามารถ
ในการใชคน  5) การเปนผูชักจูงใหรูจักคุณคาทรัพยากรมนุษย สามารถออกแบบระบบการให
รางวัล ผลตอบแทนที่สอดคลองกับกลยุทธที่ใชอยู  6)  การเปนผูนําชุมชนสัมพันธ ติดตอ
สัมพันธกับกลุมภายนอกเพื่อรักษาภาพพจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม16  สมชาย      
ภคภาสวิวัฒน เสนอแนวคิดวา การบริหารเชิงกลยุทธจึงเปนชุดของการตัดสินใจและการกระทํา
ตาง ๆ   ที่นําไปสูการพัฒนากลยุทธที่มีประสิทธิภาพที่จะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายได โดยมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 1) เปนการบริหารที่กระทําในเชิงรวม  2)  เปนการ
วางแผนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธ และแผนงานหลักตางๆ ซึ่งเปน
แนวทางและเปาหมายชีวิตขององคการ  3) เปนคาบเกี่ยวกับการบริหารทั้งหมดทุกแงทุกมุมที่ 

 

                                                 
 15Daniel Katz and Robert L. Khan, The social Psychology of Organizations,  
2nd ed. (New York : John Wiley & Sons, 1978), 20. 
 16ธงชัย สันติวงษ, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2532),    
40. 
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แผนภูมิที่  1  ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 
ที่มา  : Daniel Katz and  Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations,   
2nd ed.  (New York : John Wiley & son, 1978), 20. 
        : ถวิล  มาตรเลี่ยม,  การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ โรงเรียน
เปนฐานการบริหารจัดการ School-Base Management : SBM   (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ    
เสมาธรรม, 2545), 181. 
        : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพกรมศาสนา, 2542), 2. 
 

สภาพแวดลอมภายนอก(context) 
สังคม  การเมือง  เศรษฐกิจ 

ปจจัยนําเขา  (input)  
 
- นโยบายการจัด 
   การศึกษา 
 
- งบประมาณ 
  
- บุคลากร 
 
- วัสดุอุปกรณ 

กระบวนการ   (process) 
 
-  การบริหาร 
 
 
 
- การเรียนการสอน 
- การนิเทศ 

ผลผลิต  (output) 
 
- คุณภาพของผูเรียน 
  
- ความพึงพอใจของ 
  ผูปกครอง   
  และชุมชน 
   

ขอมูลยอนกลับ 
(feedback) 

การบริหารเชิงกลยุทธ 
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ตองมีการนําปญหาในการบริหารตางๆ ทุกประการมาวิเคราะหในทางกลยุทธทั้งหมด17 สวน    
สุพานี สฤษฏวานิช   เสนอแนวคิดวา การบริหารเชิงกลยุทธมีขอบเขตการบริหารที่สําคัญ          
3 ประการ ดังนี้ 1) เปนการมองกวาง  โดยจะตองมองสภาพแวดลอมภายนอก  กับ
สภาพแวดลอมภายในที่สัมพันธกัน  2)  เปนการมองไกลและมองลึก การมองไกลก็คือ จะตอง
สามารถคาดคะเนอนาคตขางหนา ทั้งระยะสั้นระยะยาว รวมทั้งมองลึกเห็นภาพชัดเจน          
ถึงทรัพยากร โครงสราง ระบบงาน คนทํางาน ประเพณีและวัฒนธรรมองคการ 3) เปน         
การพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร  โดยจะมีการคาดคะเนวิเคราะหทางเลือกที่องคการจะทุมเท
ทรัพยากร ในการทํางานมุงไปสูความสําเร็จในโอกาสตางๆ อยางดี เชน มีกลยุทธเกี่ยวกับ
แผนงาน โยงถึงโครงสรางและทรัพยากร  การปฏิบัติตามแผนที่เปนทางเลือกที่ชาญฉลาด 
เหมาะกับการแขงขัน กาวและตามทันเหตุการณ18   นอกจากนี้ ถวิล  มาตรเลี่ยม ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับ การบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย  5 ขั้นตอน ดังนี้  1) การวางแผนเชิง     
กลยุทธ 2) การจัดโครงสรางและทรัพยากร 3) การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ           
4) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ  และ 5)  การติดตามและประเมินผล ซึ่งผูวิจัยนํามาใชใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตามแผนภูมิที่ 2 หนา 11 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
   ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  ใน
จังหวัดนครปฐม  เนื่องจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม มีจํานวน  34 โรงเรียน  ใน      
การวิจัยนี้จะศึกษาเพียง 33 โรงเรียนโดยไมรวมโรงเรียนที่ผูวิจัยปฏิบัติงานเปนผูบริหาร
โรงเรียน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเขาใจความหมายที่ตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดนิยามความหมายของคําศัพทที่ใชไว
ดังนี้ 
 

   การบริหารเชิงกลยุทธ  หมายถึง  กระบวนการหรือแนวทางในการบริหารงานจัด
การศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ การวางแผนเชิงกลยุทธ  การจัด
โครงสรางและทรัพยากร  การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ  
การติดตามและประเมินผล 

                                                 
 17สมชาย  ภคภาสวิวัฒน, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทร 
พร้ินติ้ง แอนดพลับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2545), 19. 
 18สุพานี  สฤษฏวานิช,  การบริหารเชิงกลยุทธ แนวคิดและทฤษฏี (กรุงเทพฯ :    
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 10. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 11

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่  2  ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา : ถวิล  มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพเสมาธรรม, 2545),181. 
 
   ผูบริหาร   หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสถานศึกษา ไดแก ครูใหญ ผูรับ
ใบอนุญาต ผูจัดการ  ที่รับผิดชอบการบริหารงานภายในสถานศึกษา 
 

   สถานศึกษาเอกชน  หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยเอกชน ซึ่งเปดสอนใน
ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชวงชั้นที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และ
เขต 2 
   
 
 
 
 

 
การบริหารเชิงกลยทุธ 

 
 

1. การวางแผนเชิงกลยุทธ 
2. การจัดโครงสรางและทรัพยากร 
3. การบริหารบคุลากรและการอํานวยการ 
4. การปฏิบัตติามแผนกลยุทธ 
5. การติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

    
 

บทที่ 2  
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตําราและ
งานวิจัยในบทนี้ขอเสนอสาระสําคัญดังนี้  การบริหารเชิงกลยุทธ  การบริหารสถานศึกษาเอกชน  
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

การบริหารเชิงกลยทุธ 
 

 สภาพแวดลอมภายนอกในปจจุบันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และ
เปลี่ยนแปลงมากกวาแตกอนเปนอันมาก ผลกระทบที่มีตอองคกรจึงมีมากเปนเงาตามตัว     
ดวยเหตุนี้ การบริหารเชิงกลยุทธจึงเปนงานที่สําคัญของผูบริหารระดับสูง ที่จะเกี่ยวของกับ  
การกําหนดแผนกลยุทธขององคกรและการนําแผนกลยุทธนั้นไปปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางให
องคกรกาวไปในทิศทางที่เหมาะสมและประสบความสําเร็จเหนือคูแขงขัน 
 การบริหารกลยุทธเปนหัวใจของงานบริหาร  โดยผูบริหารจะตองมีการวางแผนกล
ยุทธที่ชาญฉลาด  กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากคนอื่น  แตเปนความแตกตางเชิงสรางสรรค  
เพ่ือใชเปนแนวทางใหองคกรปฏิบัติงานไดเหนือกวาคูแขงขัน  และเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามที่ตองการได ถาปราศจากแผนกลยุทธ  องคกรจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนใน      
การดําเนินงาน ไมมีแผนที่จะสามารถโตตอบหรือเอาชนะการแขงขัน และไมมีแผนที่จะปฏิบัติให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป1   การบริหารเชิงกลยุทธจึงมีความจําเปนตอ
ธุรกิจปจจุบัน องคกรตองปรับตัวใหทันตอสถานการณ ผูบริหารตองมีการวางแผนลวงหนา 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลตามเปาหมายของกิจการ  สามารถ
แขงขันกับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหกิจการสามารถมีขอไดเปรียบเหนือคูแขงขัน  
และมุงเนนสรางความเปนเลิศทางดานการบริหารงาน2 
 
 

 
                                                 

 1สุพานี  สฤษฎวานิช, การบริหารเชิงกลยุทธแนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพฯ :        
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 1.  
 2ชนินทร  ชุณหพันธรักษ, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : 
ศูนยเอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 36. 
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ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ 
 ในการบริหารหรือการจัดการธุรกิจสมัยใหมมักไดยินคําวาการบริหารเชิงกลยุทธ 
หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ แนวคิดในดานกลยุทธนี้นับวามีความสําคัญมากขึ้นทุกที 
โดยเฉพาะในชวงที่ประเทศไทยกําลังอยูในขั้นตอนของการปรับตัวอยางรุนแรง เพื่อรองรับ   
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในระดับโลก 
ภูมิภาค และภายในประเทศ การวางแผนเชิงกลยุทธเปนการบริหารที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ในทางธุรกิจ และการดําเนินการที่จะกําหนดผลการปฏิบัติงานขององคกรในระยะยาวใหเกิดขึ้น
ตามที่ตองการ3  ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของการวางแผนเชิงกลยุทธ ไดแก 
สมบัติ ธํารงธัญวงค  ไดใหความหมายของการวางแผนเชิงกลยุทธ วาเปนการวางแผนกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชขอมูลในการวินิจฉัยเหตุการณ  
ตาง ๆ และการกําหนดชุดของกิจกรรมที่จะนําไปปฏิบัติใหเหมาะสม เพ่ือใหองคกรอยูในฐานะดี
ที่สุด มีความพรอมและมีสมรรถนะที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
อยางมีประสิทธิภาพ4 อุทิศ  ขาวเธียร ไดใหความหมายของการวางแผนกลยุทธวาเปนเครื่องมือ
เพ่ือชวยชี้นําการบริหารขององคการที่เกิดจากกระบวนการระดมสมองของผูมีสวนเกี่ยวของ
อยางมีสวนรวมโดยยึดหลักการวิเคราะหใหทราบสภาวะแวดลอมให “รูเขา รูเรา” เพ่ือชี้แนะ
เปาประสงค (วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคหลักของแผน)  และกลยุทธ กลวิธีการปฏิบัติที่
สอดรับกับสภาวะแวดลอมและยังสามารถชี้นํากลไกในการเรงรัดผลักดันกระบวนการพัฒนา
ตลอดจนแนวทางการกํากับติดตามประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนใหเกิด
การชี้นําการดําเนินการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณในสนามอยางตอเนื่อง5 สวน
พสุ  เดชะรินทร ไดนิยามการจัดการเชิงกลยุทธ คือ การกําหนดภารกิจวัตถุประสงคและ
เปาหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว วางแผนจัดทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหองคกร
สามารถดําเนินงานตามภารกิจและบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว โดยตองพิจารณา
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่อาจกอใหเกิดโอกาสหรือขอจํากัด องคกร
ตองพิจารณาสภาพแวดลอมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดออน เพ่ือสามารถหลีกเลี่ยงขอจํากัด

                                                 
 3สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2545), 19. 
 4สมบัติ ธํารงธัญวงค , นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะหและ
กระบวนการ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเสมาธรรม, 2545), 80. 
 5อุทิศ  เธียรขาว, การวางแผนกลยุทธ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2546), 10. 
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และใชประโยชนจากโอกาสที่มีอยู6  ไรท ปริ้นเกิล และครอล (Wright, Pringle and Kroll)  ไดให
ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธไววา  คือกระบวนการที่จะทําใหผูบริหารระดับสูงบรรลุผล
ตามภารกิจ และเปาหมายขององคกร7   ธงชัย  สันติวงศ  ไดใหความหมายของการบริหาร
เชิงกลยุทธ  คือ ชุดของการตัดสินใจและการกระทําตางๆ ซึ่งนําไปสูการพัฒนากลยุทธที่มี
ประสิทธิภาพ ที่จะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตางๆได8  ศิริวรรณ  เสรีรัตน    
ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ การวางแผนการดําเนินการ  และการควบคุม 
ในแนวทางเชิงกลยุทธ  ซึ่งจะชวยใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
จุดเนนของการบริหารเชิงกลยุทธมุงพิจารณาในแงของการบริหารเชิงกลยุทธที่คิดคนขึ้นมาตอง
อาศัยพื้นฐานทางการบริหารเปนหลัก9  บุญเลิศ  เย็นคงคา ไดใหความหมายของการบริหาร
เชิงกลยุทธ  คือ  แผนการดําเนินงานโดยอาศัยการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอก  นํามาประเมินและวิเคราะหหาทางเลือกที่ดีที่สุด  เพ่ือการตัดสินใจใหกับองคกร10 
สวน เดวิด (David) ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธวา การบริหารเชิงกลยุทธเปน
ศาสตรและศิลปในการกําหนดกลยุทธ การปฏิบัติการตามกลยุทธ และการประเมินผลกลยุทธ11  
ซึ่งสอดคลองกับสาโรจน  โอพิทักษชีวัน  ไดใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธวาเปน
ศาสตรและศิลปของการสรางกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ          
การตัดสินใจแบบขามหนาที่  ซึ่งทําใหองคกรสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคได12 
 จากความหมายของนักวิชาการดังกลาว  พอสรุปไดวา  การบริหารเชิงกลยุทธ
หมายถึงกระบวนการตัดสินใจของผูบริหารเพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคตาม
เปาหมายที่กําหนดไว  โดยพิจารณาสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินการขององคกร 
 

                                                 
 6พสุ  เดชะรินทร, การบริหารจัดการเชิงกลยุทธและการวัดผลงาน [Online], 
accessed 5 June 2005. Avialable from http://mmpm4u.com/MD003/ch1.html 
   7Peter Wright, Charles D. Reingle, and Mark J. Kroll, Strategic Management : 
Text and Case  (Massachusetts : Allyn and Bacon, 1992), 4. 
 8ธงชัย  สันติวงษ, การบริหารเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535). 
 9ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ, นโยบายธุรกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ :   
ธีระฟลมและไชเท็กซ, 2541), 15. 
 10บุญเลิศ  เย็นคงคา, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : วีเจ พร้ินติ้ง, 2544), 10. 
 11Fred R. David, Strategic management  5th ed. (New Jersey : Prentice-Hall., 
1997), 10. 
 12สาโรจน  โอพิทักษชีวัน ,  การบริหารเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : เพียรสัน           
เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, 2546), 20. 
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ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ 
 การบริหารเชิงกลยุทธไดกลายเปนหัวใจสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจสมัยใหม    
ที่มีความสําคัญตอการบริหารธุรกิจในปจจุบัน เน่ืองจากองคกรตาง ๆ ที่ตองเผชิญกับ          
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคกร สงผลให
ผูบริหารองคกรจะตองมีวิธีการบริหารงานที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงใหทันตอสถานการณดังกลาว 
ทําใหการดําเนินงานขององคการบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว   นักวิชาการไดกลาวถึง
ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ  ดังนี้  สุพานี  สฤษฎวานิช  กลาวถึงความสําคัญของ
การบริหารเชิงกลยุทธวา  1) ชวยใหผูบริหารไดมีการตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลง  เห็นโอกาส
ใหม ๆ และขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้น ทําใหองคการสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมไดดีกวาคูแขงขัน สามารถใชประโยชนจากโอกาสตาง ๆ ที่เปดให และใชจุดแข็ง
ขององคการใหเกิดประโยชนสูงสุด  ทําใหองคการสามารถอยูรอดและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได   2)  ชวยใหองคการมีทิศทางใน
การดําเนินงานที่ชัดเจน เห็นแนวทางที่องคการจะตองปฏิบัติ ทําใหองคการแข็งแกรง ประสบ
ความสําเร็จโดยมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกันและเจริญเติบโตตอไป   3)  เปดโอกาสใหผูบริหาร
ในระดับตาง ๆ  มีสวนรวมในการบริหาร ทําใหไดพัฒนาความคิด และชวยลดการตอตาน    
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได 4) ชวยใหองคการสามารถคาดการณปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 
โดยผูบริหารมีการทํางานในลักษณะ Proactive ทําใหองคการสามารถปรับตัวไดดีกวาคูแขง  
และ 5)  ชวยใหผูบริหารสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานขึ้นมาไดทําใหองคการสามารถบรรลุ
ทั้งประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การมีตนทุนในการดําเนินงานที่ต่ํากวา  และมีประสิทธิผล  
(Effectiveness) คือ บริหารงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ถาไดมีการบริหารกลยุทธที่
ถูกตองเหมาะสมทั้งในชวงของการกําหนดกลยุทธ การนําแผนไปปฏิบัติและควบคุมติดตามผล13 
 แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับ สมยศ  นาวีการ  ที่กลาวถึงความสําคัญของ        
การบริหารเชิงกลยุทธวา 1) การบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหหนวยงานขององคกรมุงไปสู
วัตถุประสงคอยางเดียวกัน  ถาปราศจากแนวทางที่กําหนดโดยการบริหารเชิงกลยุทธแลว  
หนวยงานขององคกรมักจะโนมเอียงไปสูทิศทางที่แตกตางกัน  2)  การบริหารเชิงกลยุทธ   
บังคับใหผูบริหารตองมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงสภาพแวดลอมของพวกเขามากขึ้น      
การบริหารเชิงกลยุทธ  จะปลูกฝงนิสัยการใชความคิดและการมองอนาคตแกผูบริหาร           
3)  การบริหารเชิงกลยุทธ  ไมเพียงแตสนับสนุนความผูกพันในสวนของผูบริหารที่มีสวนรวม
เทานั้น  แตจะชวยลดการตอตานในสิ่งที่พวกเขาไมเขาใจ  บุคคลสวนใหญจะยอมรับ          

                                                 
 13สุพานี  สฤษฎวานิช ,  การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร, 2544), 12. 
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การตัดสินใจเมื่อพวกเขาเขาใจปจจัยที่จํากัด  และทางเลือกที่เปนไปได14  สวน พัชรา ม่ังชม  
กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธ  มีความสําคัญและกอใหเกิดประโยชนตอองคกร  คือ 1) ชวยให
องคกรมีวัตถุประสงค และกําหนดทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน  ทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางานได
อยางประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2) ชวยสรางความสอดคลองของการดําเนินการภายในองคกรและ   
ทําใหหนวยงานขององคกรมุงไปสูวัตถุประสงคเดียวกัน 3) เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับ    
ตาง  ๆ  มีส วนรวมในการบริหาร   ทําให ไดพัฒนาความคิดและชวยลดการตอต าน               
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได    4) ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหาจาก                
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต 5) ชวยให
ผูบริหารระดับสูงสามารถบริหารองคกรไดอยางกวางขวาง ทําใหชวยลดความส ี่ยงได15  แนวคิด
ดังกลาวสอดคลองกับ จินตนา บุญบงการ ที่กลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธวา  
1) เปนการกําหนดทิศทางขององคกร  ชวยใหผูบริหารมีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลง และ
สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 2)  สรางความสอดคลองในการปฏิบัติ  การกําหนด  
การประยุกต การตรวจสอบ  และการควบคุมกลยุทธขององคกร และ 3) สรางความพรอมใหแก
องคกร  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการกําหนดกลยุทธ  ชวยใหผูบริหารและสมาชิกเกิด
ความเขาใจในภาพรวมของธุรกิจ  ตลอดจนอิทธิพลของปจจัยแวดลอมที่มีตอองคกร16 
 จากแนวคิดของนักวิชาการกลาวมาพอสรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธ มี
ความสําคัญตอการบริหารงานธุรกิจในปจจุบัน  เนื่องจากการที่องคกรตองเผชิญกับ            
การเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน ผูบริหารที่ประสิทธิภาพ
จะตองมีวิธีการที่ใหผูใตบังคับบัญชาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รูถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมี
ขึ้นในอนาคต สงผลใหผูบริหารปรับวิธีการบริหารงานใหทันตอสถานการณสามรถกําหนด
ทิศทางขององคกรในอนาคตไดอยางชัดเจนเพื่อใหองคกรไดบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด 
โดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางใกลชิด เพ่ือที่จะได
กําหนดกลยุทธ และนํากลยุทธที่วางไวไปปฏิบัติ พรอมทั้งประเมินและควบคุมกลยุทธที่เกิดจาก
กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของที่สัมพันธกับสภาพแวดลอม ทําใหองคกรบรรลุ
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 
 

                                                 
 14สมยศ  นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ : ดอกหญา, 2538), 24. 
 15พัชรา ม่ังชม, “นโยบายธุรกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ,” ใน เอกสารประกอบ      
การสอน (พิษณุโลก : สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม 2540), 36.  
 16จินตนา  บุญบงการ, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544), 48. 
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หลักการของการบริหารเชิงกลยทุธ 
 นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงหลักการบริหารเชิงกลยุทธ  ไดแก สมยศ  นาวีการ  
กลาววา หลักการบริหารเชิงกลยุทธจะมุงตรวจสอบและประเมินทั้งโอกาสและอุปสรรคภายใน  
สภาพแวดลอมภายนอก  จุดแข็งและจุดออนภายในสภาพแวดลอมองคกร17  พัชรา ม่ังชม  ได
กลาวถึงหลักการบริหารเชิงกลยุทธวาเกี่ยวของกับการบริหารองคกรทั้งหมดใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมภายนอก โดยการกําหนดวัตถุประสงคและแผนงานตางๆ  และที่สําคัญเปน    
การวางแผนระยะยาว18 สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน  กลาววา  หลักของการบริหารเชิงกลยุทธ  
เปนการกําหนดกลยุทธที่ เหมาะสมและสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม  โดยคํานึงถึงจุดออน  จุดแข็งขององคกร19  สวน ไพโรจน ปยะวงษวัฒนา ได
กลาวถึงหลักของการบริหารเชิงกลยุทธวาเปนการจัดการภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
และมีทิศทางที่ไมแนนอน  ผูบริหารตองเขาใจพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสามารถ   
คาดเดาและกําหนดทิศทางขององคกร นําพาองคกรไปสูจุดหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ20   
ซึ่งสอดคลองกับ พิบูล ทีปะปาล  ที่กลาววา  หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธเปนการกําหนด
แนวทางหรือวิถีทางในการดําเนินงานขององคกร  เพ่ือใหงานบรรลุตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  ซึ่งการกําหนดแนวทางหรือทิศทางในการดําเนินงานนั้น  ผูบริหาร
จําเปนจะตองวิเคราะหและประเมินปจจัยตางๆ  ที่เกิดจากสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
องคกรเพื่อจัดทําแผนงานดําเนินการที่เหมาะสมที่สุด  เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมี
ประสิทธิภาพ21    
 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 
 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  เปนวิถีทางที่ผูบริหารไดกําหนดวัตถุประสงค 
ภาระหนาที่ เปาหมาย หรือแนวทางการดําเนินการและทําการตัดสินใจ (Strategy  Decision)  
โดยมีการวิเคราะหสถานการณการแขงขันทั้งภายในและภายนอกองคการ  ตลอดจนกําหนดกล
ยุทธออกมาใชเรียกวา การกําหนดรูปแบบกลยุทธ(Strategy Formulation) กระบวนการกําหนด
                                                 
 17ธงชัย  สันติวงษ,  การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540), 1.  
 18พัชรา  ม่ังชม, “นโยบายธุรกิจ  การบริหารเชิงกลยุทธ,” ใน เอกสารประกอบ    
การสอน  (พิษณุโลก : สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม, 2540), 22. 
 19สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน, การวางแผนเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง  
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2545), 4. 

 20ไพโรจน  ปยะวงษวัฒนา, การจัดการเชิงกลยุทธ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 71. 
  21พิบูล ทีปะปาล, การจัดการเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ, 2546), 45. 
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กลยุทธและควบคุมใหเปนไปตามแผน  ซึ่งเปนสวนสําคัญมากของกระบวนการบริหารเชิง     
กลยุทธ  เพราะการบริหารเชิงกลยุทธที่ดีทั้งหลายจะไมบรรลุเปาหมายไดเลยหากไมมีการนํา  
กลยุทธไปใชใหเกิดผล โดย  1) ผูบริหารจะตองทําการบริหารเชิงกลยุทธใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค  และนโยบายของธุรกิจ ผูบริหารจะตองศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดของ   
การดําเนินธุรกิจทั้ งโอกาสและอุปสรรคตางๆ   โดยพิจารณาถึงปญหาที่จะเ กิดจาก
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก  โดยวิเคราะหถึงจุดเดนและจุดดอยหรือ
จุดออนและจุดแข็งของธุรกิจ  รวมทั้งศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการแกปญหา 
2)  ผูบริหารจําเปนตองพิจารณากลยุทธใหสอดคลองกับปญหาของธุรกิจ  อาทิเชน สังคม 
การเมือง หรือนโยบายของรัฐ เปนตน รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลฐานะทางการเงิน การวิเคราะห
การพยากรณยอดขาย  การวิเคราะหเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  เปนตน  เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานใน   
การเลือกกลยุทธมาแกปญหาไดอยางเหมาะสม  สามารถนําขอมูลมาประเมินทางเลือกและเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด  แลวนําไปปฏิบัติตามกลยุทธที่ไดตัดสินใจโดยพิจารณาทรัพยากรและ
โครงสรางตลอดรวมถึงนโยบายและการบริหารธุรกิจ  3)  ผูบริหารตองทําความเขาใจในเรื่อง
ผลลัพธของนโยบายธุรกิจ (Business Policy Outcomes) หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะบรรลุผลสําเร็จ
หรือไมก็ตาม ขั้นตอนนี้คือ การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ  ซึ่งเปนการตรวจสอบดูวามี   
การเปลี่ยนแปลงอะไรบางหลังจากที่มีการปฏิบัติตามกลยุทธ  ซึ่งการประเมินผลและควบคุม  
กลยุทธอาจมีวัตถุประสงคของแตละธุรกิจที่ตางกันออกไป  เชนอาจจะเปนไปเพื่อดูประสิทธิผล  
(Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งการประเมินผลควรใชเทคนิคการประเมินผล
ในรูปของการวิจัยจากผลที่ไดรับ หรือประเมินผลในเชิงคุณภาพ 4)  ผูบริหารจะตองทําความ
เขาใจเรื่องปจจัยยอนกลับของผลที่ไดรับจากการปฏิบัติการกลยุทธ เปนการพิจารณา         
การเปลี่ยนแปลงหรือลมเลิกการใชกลยุทธที่ตัดสินใจเลือกหรือเปลี่ยนแปลงกลยุทธ  โดยอาศัย
ขอมูลจากการประเมินผลและนําผลขอมูลยอนกลับไปยังนโยบายและวัตถุประสงค ตลอดรวมถึง
แผนการบริหารเชิงกลยุทธ  สวน พักตผจง  วัฒนสินธิ์  ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธวา ประกอบดวย 4 ขั้นตอน  คือ 1) การกําหนดทิศทางขององคกร  (Direction setting)  
โดยการกําหนดทิศทาง  วิสัยทัศน  ภารกิจ  ปรัชญา  และวัตถุประสงคขององคกร  การกําหนด
ทิศทางขององคกรจะเปนการบงชี้วา องคกรธุรกิจจะมุงไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของการดํารง
อยูขององคกรยังมีสวนชวยในการแปลงวิสัยทัศน  หรือภารกิจขององคกรใหกลายมาเปน
วัตถุประสงคในการดําเนินงานที่มีลักษณะที่ชัดเจนขึ้น 2) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ  (Strategic 
analysis) คือ การวิเคราะหถึงปจจัยและสภาวะตาง ๆ ที่เกี่ยวกับองคกรและกลยุทธขององคกร  
เพ่ือที่จะไดมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ  รวมทั้งสถานะของตัวองคกรไดอยาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น 3) การจัดทํากลยุทธ (Strategic  formulation)  คือการนําขอมูล และความรูตาง ๆ 
ที่ไดรับจากการกําหนดทิศทางขององคกร  และคัดเลือกวากลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับ
องคกรมากที่สุด การจัดทํากลยุทธเปนการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมตาง ๆ ของ
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องคกร เพ่ือชวยใหองคกรสามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว และ           
4) การปฏิบัติตามกลยุทธ  (Strategic  implementation)  เปนขั้นตอนการนํากลยุทธที่ได
วางแผนจัดทําและคัดเลือกไวมาดําเนินการประยุกตปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงค   
ที่ไดตั้งไว22   
 ชนินทร  ชุณหพันธรักษ  ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ จะประกอบดวย
ขั้นตอนที่สําคัญอยู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation)  
เปนขั้นตอนที่พิจารณาถึงสภาพแวดลอมขององคกรทั้งภายนอกและภายในขององคการที่จะระบุ
ถึงโอกาสตางๆ และอุปสรรคตาง ๆ  จุดเดน และจุดดอยขององคกร  นอกจากนี้จะพิจารณาถึง
วิสัยทัศน  (Vision) ของผูบริหาร  การกําหนดภารกิจ (Mission) การกําหนดเปาหมายของ
องคการ  (Goals)  และการกําหนดวัตถุประสงค  (Objectives)  หลังจากนั้นผูบริหารจะกําหนด
กลยุทธขององคกร มี 3 ระดับดวยกันคือ กลยุทธในระดับกิจการ กลยุทธในระดับธุรกิจ และ    
กลยุทธในระดับหนาที่  ขั้นตอนที่ 2 การนํากลยุทธไปปฏิบัติ  ในขั้นตอนนี้จะเปนการลงมือ
ปฏิบัติในระดับตาง ๆ ตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อที่จะใหการนํากลยุทธไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ  
ผูบริหารจะตองเขาใจในแนวคิดและสิ่งตาง ๆ  ในองคกร เชน วัฒนธรรมองคกร  โครงสรางของ
องคกร ระบบงาน การจูงใจ ฯลฯ ขั้นตอนที่ 3  การประเมินและการควบคุมกลยุทธ มุงเนนที่จะ
ติดตามประเมินผล  และการควบคุม  เพ่ือดูวากลยุทธที่นําไปปฏิบัติเปนไปตามแผนที่กําหนดไว
หรือไม  เพ่ือที่จะไดทําการปรับปรุง  และม่ันใจวา การปฏิบัติตนตามหนาที่ตาง ๆ เปนไปอยาง
สมบูรณ  ขั้นตอนทั้ง  3  ของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  เปนกระบวนการที่กระทําอยาง
ตอเนื่อง  การกําหนดเปาหมายมีความถูกตอง มีการกําหนดกลยุทธไดอยางเหมาะสม  หลังจาก
นั้นจะไดมีการนํากลยุทธไปปฏิบัติภายหลังจากนั้นจะไดมีการประเมินผล และการควบคุมวา  
กลยุทธที่นําไปปฏิบัติบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ถาไมบรรลุผลตามเปาหมาย
ผูบริหารจะไดทําการพิจารณากําหนดกลยุทธใหม จากกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ หนาที่
และความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงจะเกี่ยวของกับงานดังตอไปน้ีคือ  1) การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกขององคกร ทั้งที่เปนสภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป และสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวกับการแขงขัน  เพื่อทําการคนหาโอกาสและอุปสรรคตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอ
การดําเนินงานขององคกร 2)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร จากหนาที่ตาง ๆ 
ภายในองคกรเองเพื่อคนหาจุดเดนและจุดดอยขององคกร  3)  ผูบริหารจะนําขอมูลทั้งหมดมา
ทําการวิเคราะหสวอท (SWOTs Analysis) ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน (Vision) เพื่อกําหนด
ภารกิจ (Mission) และเปาหมายขององคกร (Goal) 4) กําหนดกลยุทธตาง ๆ คือ กลยุทธใน
ระดับองคกร (Corporate  Strategy) กลยุทธในระดับธุรกิจ (Business  Strategy)  กลยุทธใน

                                                 
 22พักตรผจง วัฒนสินธ และพสุ เดชะรินทร, การจัดการเชิงกลยุทธ และนโยบาย
ธุรกิจ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 65-66. 
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ระดับหนาที่ (Functional  Strategy) ซึ่งจะตองสอดคลองกับ SWOTs Analysis 5) การนํา      
กลยุทธที่กําหนดไวไปปฏิบัติ   6) การควบคุมกลยุทธ  เพ่ือความมั่นใจวาบรรลุผลตามเปาหมาย
ขององคกร23 สวน กรมสามัญศึกษาไดกําหนดขั้นตอนในการบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนใน
สังกัดเปน 6 ขั้นตอน ดังน้ี  คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน  2) การประเมิน
สภาพโรงเรียน 3) การจัดวางทิศทางของโรงเรียน 4) การกําหนดกลยุทธของโรงเรียน            
5) การปฏิบัติตามกลยุทธ และ 6) การควบคุมเชิงกลยุทธ24 
 การบริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญตอการบริหารงานในปจจุบันเปนอยางมาก  
เน่ืองจากองคกรตาง ๆ  ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดลอมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน สงผลใหผูบริหารจะตองมีวิธีการบริหารงานที่ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ใหทันตอสถานการณดังกลาวเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนด
ไว  ในสภาพความเปนจริงของสังคมและสิ่งแวดลอมไดเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และคอนขาง
รวดเร็ว  เทคนิคการบริหารจัดการที่อยูในลักษณะตั้งรับจึงไมสอดคลองกับสภาพที่เปลี่ยนแปลง
ดังกลาว เพราะการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นสงผลกระทบตอการศึกษาในโรงเรียน ทั้งในดานปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิต ดังนั้นผูบริหาร ที่ตองการประสบความสําเร็จในอนาคต        
จึงจําเปนตองใชเทคนิคการบริหารจัดการที่ตอบรับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มตนดวย
การศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธใหเขาใจถึงกระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธเปนอยางดี
เพราะกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  (Strategic management process) จะเปนเครื่องมือของ
ผูบริหารระดับสูงในการกําหนดทิศทาง และกําหนดการปฏิบัติงานในระยะยาวขององคกร  
 นอกจากนี้ตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของถวิล มาตรเลี่ยม เรียกวา 
วัฏจักรกระบวนการบริหารจัดการ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน โดยอยูบนพ้ืนฐานการวางแผน     
กลยุทธและพัฒนากลยุทธการดําเนินงาน  เพ่ือรับมือกับอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ที่สงผลกระทบตอโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประกอบดวยขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ 
(Strategic planning)   การจัดโครงสรางและการจัดสรรทรัพยากร (Structuring  & Resources  
Allocation)  การจัดบุคลากรและการอํานวยการ (Staffing and Directing) การปฏิบัติตามแผน  
(Implementing) และการกํากับติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluating) ดังน้ี 
 
 
                                                 
 23ชรินทร  ชุณหพันธรักษ, นโยบายและการบริหารเชิงกลยุทธ, พิมพครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ : ศูนยเอกสารและตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 5-7. 
 24กรมสามัญศึกษา , แนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ดาน (กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพคลังนานาวิทยา, 2545), 
11. 
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 ข้ันที่ 1  การวางแผนเชงิกลยุทธ   
                การวางแผนเชิงกลยุทธเปนหัวใจสําคัญที่จะนําไปสูการกําหนดทิศทางและพัฒนากล
ยุทธการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากปจจัยที่มี
ผลกระทบตอภารกิจขององคกร   เปนกระบวนการที่จะทําใหโรงเรียนรูวาตนเองอยู  ณ จุดใด 
ตองการจะไปทิศทางใด  และจะไปถึงจุดนั้นดวยวิธีใด  ซึ่งเปนภาระงานที่มีความสําคัญมากที่สุด 
เปนจุดเริ่มตนที่จะตองทําใหถูกตองเหมาะสมเพื่อใหภาระงานขั้นตอ ๆ มาสําเร็จไดงาย ดังน้ัน
การวางแผนกลยุทธเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกอะไรบาง    
ที่เปนโอกาส หรืออุปสรรคและปจจัยภายในอะไรบางที่เปนจุดแข็ง หรือจุดออนที่สงผลตอ
ความสําเร็จ หรือความลมเหลวในการดําเนินงานของหนวยงานรวมถึงการคาดการณแนวโนม
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งผลการวิเคราะหที่จะนําไปใชสะทอนภาพที่แทจริงสามารถ
ตรวจสอบและมีขอมูลรองรับ เพราะหากนําผลการวิเคราะหที่ไมถูกตองไปใชอาจทําให        
การกําหนดกลยุทธในการพัฒนาองคกรไมตอบสนองทิศทางที่พึงประสงคขององคกร  
                 1.1 การวิเคราะหสภาพภายในโรงเรียน  เปนการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน 
บางครั้งเรียกวา ทรัพยากรภายใน  สิ่งที่นํามาวิเคราะหแยกไดเปน 2 สวน คือ 1) สิ่งที่มองเห็น
ได  เชน  อาคารสถานที่ บุคลากร อุปกรณ สื่อตาง ๆ งบประมาณ การเงิน   2) สิ่งที่มองไมเห็น  
เชน ชื่อเสียง เกียรติคุณ  ขวัญกําลังใจ แรงจูงใจ เปนตน  การวิเคราะหจะตองวิเคราะหสภาพที่
แทจริง  การใชและการจัดหา  โดยการสํารวจความคิดเห็นของคณะบุคลากร  ผูปกครองและ
นักเรียน  จะทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับจุดแข็งจุดออนที่กลุมคนเหลานี้สะทอนใหปรากฏ ไดขอมูลที่
จําเปนและสําคัญตอการกําหนดกลยุทธ  
 1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนที่เปนการวิเคราะหโอกาส - 
อุปสรรค (Opportunities-Treats) ที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งในปจจุบัน
และแนวโนมในอนาคต  ผลกระทบดังกลาวเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม  ซึ่ง
จะอยูในลักษณะที่เปนโอกาส  และเปนอุปสรรค หรือปญหาหรือเปนภยันตรายคุกคาม  คณะ
ผูดําเนินการวางแผนจะตองประชุมปรึกษาหารือ อภิปราย  จัดทํารายการที่นาจะเปนโอกาสและ
อุปสรรคตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนตอไป  ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ  จะเปน       
การวางแผนเชิงรุก เปนการวางแผนกลยุทธระดับโรงเรียนที่สงผลตอผูรับบริการเปนสําคัญ  
โดยมีปจจัยสําคัญและจําเปนอยางยิ่งคือ  การเก็บรวบรวมขอมูล   ไดแก ขอมูล (Data)  และ
สารสนเทศ  (Information) เพ่ือใชในการตัดสินใจ วางแผน และพัฒนา เพราะในการวางแผน  
ไมวาจะเปนการวางแผนทั่วไปหรือการวางแผนกลยุทธถาขาดปจจัยทั้งสองประการนี้จะทําให
การวางแผนนั้นไมตางกับการสรางภาพฝนที่เลื่อนลอย ไมสามารถพัฒนาองคการไดตาม
จุดมุงหมาย ดังน้ันในการเก็บขอมูลสารสนเทศ จําเปนจะตองจัดทําขอมูลในประเด็นตาง ๆ 
ตอไปนี้ 1) กําหนดวิสัยทัศน  หมายถึงการกําหนดกรอบความตองการในปจจุบัน  และความ
คาดหวังในอนาคตที่ตองการ  การกําหนดวิสัยทัศนเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนตอการวางแผน
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กลยุทธ  ตองอาศัยความรูความสามารถของผูบริหารในการที่จะเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน โรงเรียน ผูบริหาร และบุคลากรจะตอง
รวมกันระดมความคิดเพ่ือสรางวิสัยทัศน หลังจากนั้นจะรวมกันกําหนดภารกิจ ของโรงเรียนที่
ชัดเจน 
 

 ข้ันที่ 2  การจัดโครงสรางและทรพัยากร 
                 การจัดโครงสรางหมายถึงแบบแผนอยางเปนทางการที่แสดงถึงการเชื่อมโยงหนาที่
แตละคนหรือแตละกลุมเพ่ือทํางานใหบรรลุเปาหมาย  ภาพรวม ๆ ขององคกรจะแสดงในผัง
โครงสรางองคกร  ธุรกิจอาจประสบความสําเร็จมากขึ้นหากโครงสรางขององคกรสอดคลองกับ
กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน  รวมทั้งการจัดใหมีชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมคลองตัว 
แสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรม การพรรณนางาน การกําหนดมาตรฐานตําแหนง          
การกําหนดสายการบังคับบัญชา  กลาวโดยสรุปการจัดโครงสรางก็คือ  การจัดระเบียบงาน และ
จัดตําแหนงงานในการที่จะนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  โดย        
1) กําหนดความสัมพันธระหวางหนวยงานยอยและความสัมพันธระหวางกิจกรรม 2) กําหนด
โครงสรางที่เหมาะสมและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  3) จัดทําพรรณนางานในแตละตําแหนง      
4) กําหนดมาตรฐานตําแหนง  5)  กําหนดชองทางการติดตอสื่อสาร  และ  6)  กําหนดสาย   
การบังคับบัญชาและชองทางการรายงาน  ตลอดจนเร่ืองที่เกี่ยวของ   สําหรับการจัดสรร
ทรัพยากร  ก็คือการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน หรือทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
หมายถึง สิ่งทั้งปวงอันมีคา รวมถึงสิ่งที่มีรูปรางที่เรียกวา  ทรัพยสิน เงินตรา เปนตน และสิ่งที่
ไมมีรูปรางที่เรียกวา ปญญา เปนตน ในการจัดการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะตาง ๆ  ดังกลาวจําเปนตองมีทรัพยากรเกื้อหนุนที่เพียงพอและเหมาะสม ในทาง
กลับกันถาขาดแคลนทรัพยากรจะทําใหการจัดการศึกษายากที่จะบรรลุจุดมุงหมาย  หรือดอย
คุณภาพทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาเหลานี้  ไดแก  คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ อาคารสถานที่ (Material) และวิธีการจัดการ  (Management)รวมทั้งระบบเครือขาย
ขอมูลและเครือขายการเรียนรู ระหวางโรงเรียนกับองคกรภายนอกที่ เรียกวา ขอมูล  
(Information)  การมีวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ มีอาคารสถานที่สําหรับ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการวางแผนการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเหมาะสมใหกับ
ทุกกิจกรรมที่อยูในแผนงาน มีการจัดสภาพแวดลอมที่รมรื่นเพ่ือความเจริญทางดานอารมณ  
และจิตใจของบุคลากรในโรงเรียน   นอกจากนี้ยังมีการจัดการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมคลองตัว  
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษาอยางกวางขวาง  คอมพิวเตอรเปนพัฒนาการที่
สําคัญในการเรียนการสอนปจจุบัน  มีการใหการบริการผานอินเตอรเน็ต  ในการแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 8  ไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนาไว  3  ประการ  คือ    
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแหงชาติ  2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การปฏิรูปภาครัฐดวยเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําโครงการ        
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่สําคัญหลายประการ เชน  โครงการ  Classroom  2000  การใช
อินเตอรเน็ตในการคนควาความรู จากเว็บไซดมาประยุกตในการเรียนการสอน โครงการ
เครือขายคอมพิวเตอร   
 

 ประเภทของทรัพยากรทางการศึกษา 
                ปจจัยในการผลิตทางการศึกษา  หมายถึง ทรัพยากรทางการศึกษา  ซึ่งสามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ทรัพยากรที่ไมใชเงิน (Non-financial  Resources)  ไดแก บุคลากร  
ที่ดิน  อาคารสถานที่  สิ่งกอสราง  วัสดุอุปกรณ การจัดการเรียนการสอน ขอมูลขาวสาร  
ตลอดจนการบริหารจัดการ  และ 2) ทรัพยากรทางการเงิน (Financial  Resources) ไดแก  เงิน
งบประมาณ  เงินที่รัฐจัดให เชน เงินอุดหนุนคารายหัวนักเรียน เงินคาธรรมเนียมเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และเงินที่มาจากรายไดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กลาว เปนตน 
 

   แนวทางการระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา 
 1.  การระดมทรัพยากรบุคคล  (Man)  นับเปนทรัพยากรที่มีคามากที่สุด  เพราะคน
ที่มีคุณภาพสามารถทําใหเกิดการระดมใชทรัพยากรประเภทอื่น ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพสูง  
ภายในสถานศึกษาจะประกอบดวยคนที่ มีความสามารถแตกตางกันไป ตามความรู
ความสามารถซึ่งมีคุณคาตอการจัดการศึกษา อาทิ  เชน  ผูบริหาร  ครู  เจาหนาที่ และคนงาน  
ภายนอกสถานศึกษา  ไดแก คณะกรรมการโรงเรียน  ศิษยเกา องคกรเอกชน เปนตน 
 2.  การระดมทรัพยากรการเงิน  (Money)  ไดจากเงินงบประมาณ  เงินลงทุนของ
เอกชน  เงินกู เงินอุดหนุน  และเงินบริจาคทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  จากการสรรหาและรวบรวมทุนจากแหลงตางๆ  มาใชในการจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพนั้น  สวนใหญแลวจะมาจากเงินงบประมาณ  และเงินกูจากธนาคาร  ถึงแมวาจะมี
แหลงเงินอยูมากมายเพียงใดก็ตาม หากผูทําการระดมขาดความรูความสามารถ ขาดเทคนิคที่ดี
ก็ไมชวยใหการระดมทุนประสบความสําเร็จได 
 3.  การระดมทรัพยากรวัสดุอุปกรณ  (Material)  การมีวัสดุอุปกรณที่พอเพียง  และ
มีคุณภาพยอมทําใหการจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายไดงาย และรวดเร็วขึ้น  ทรัพยากรวัสดุ
อุปกรณที่ครอบคลุมเทคโนโลยี 3  ประเภท ดังนี้ 1) วัสดุ (Software) หมายถึงสิ่งที่สามารถ
นํามาใชประโยชนในการจัดการศึกษาได เชน สไลด แถบบันทึกเสียง ฟลมภาพยนตร           
2) อุปกรณ (Hardware)  หมายถึง  เครื่องมือที่มีความคงทนถาวร เชน กระดานดํา เครื่องรับ
โทรทัศน  เครื่องฉายตาง ๆ  และ 3)  เทคนิคหรือวิธี  หมายถึงการปฏิบัติ  การนําวัสดุอุปกรณ
เหลานั้นมาใชประโยชนที่หลากหลาย  เชน  การสาธิต การจัดนิทรรศการ  การทดลอง                
 4.  การระดมทรัพยากรการจัดการ (Management) ในการบริหารการศึกษาไมมี
รูปแบบคงที่แนนอน  ตองเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม  การจัดการศึกษาที่มี
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ประสิทธิภาพจึงตองระดมสมองจากหลายฝาย เชน การเปดโอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมใน    
การจัดการศึกษา  การผสมผสานกระบวนการเรียนรูตามความตองการของชุมชน               
การแลกเปลี่ยนครูในดานการสอน จัดหาวัสดุทองถิ่นมาดัดแปลงใชเปนอุปกรณทางการศึกษา  
รวมทั้งระบบเครือขายขอมูลขาวสารการเรียนรูระหวางโรงเรียนกับองคการภายนอก 
 การจัดการดานทรัพยากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ หมายถึงการนําทรัพยากรที่
เกี่ยวกับการศึกษามาใชในการจัดการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด  ไดแก  การจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน  เงินคาธรรมเนียม การบริหารอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ รวมทั้งระบบเครือขายขอมูลการเรียนรูตาง ๆ 
 

 ข้ันที่ 3 การจัดบุคลากรและการอํานวยการ  
 ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จทางการบริหาร แมวาการวาง  
กลยุทธจะออกมาไดดี มีโครงสรางองคกรที่ดี หากปราศจากบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับงานก็ไมมีโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดได  ดังนั้น คน จึงเปนทรัพยากร
ที่สําคัญที่สุดของการบริหารงานทั้งปวง  เพราะปจจัยอ่ืนๆจะดําเนินการไปไดดวยดีหรือไม       
มีประสิทธิภาพหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับคนทั้งสิ้น การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม  ถาผูปฏิบัติงานไมมี
ความรูความสามารถ  ขาดความซื่อสัตยสุจริต  ไมประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยอันดีแลวนับวา
เปนการยากที่จะบริหารงานใหบรรลุตามเปาหมายได  ดังนั้นจากแผนงานที่ไดและโครงสราง
องคกรที่เหมาะสม  กระบวนการบริหารจัดการตนเองจําเปนตองจัดบุคลากรและมีการ
อํานวยการซึ่งเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาโรงเรียน  และนําแผนไปปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิผล  นอกจากนั้นมุงที่จะพัฒนาความรูทักษะของบุคลากร  ชวยเหลือสนับสนุน
ใหการปฏิบัติงานบรรลุจุดประสงคและเกิดประสิทธิผล  การจัดบุคลากรจึงประกอบดวย        
การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนง  สรางแรงจูงใจใหบุคลากรใหม  
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่ สรางโอกาสใหกับบุคลากรได
พัฒนาวิชาชีพของตนเองใหมีทักษะในการทํางานเพิ่มขึ้น  ตลอดจนมีทัศนะคติที่ดีในการทํางาน 
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเปนกระบวนการที่เสริมสรางเพิ่มพูน  และแลกเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคลากรในดานความรู  ความชํานาญ  ทักษะ ทัศนคติ คานิยม คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
การพัฒนาเทคนิควิธีในการทํางานใหเหมาะสม ตามทันการเปลี่ยนแปลงในสถานการณโลก 
ตลอดจนใหแนวคิดใหมในการปฏิบัติงานโดยมีจุดมุงหมายใหบุคลากรมีคุณภาพดีขึ้น และมีผล
สงสะทอนทําใหหนวยงานที่ปฏิบัติงานอยู มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การพัฒนาบุคลากรจะ
ครอบคลุมงานดานการฝกอบรม  การลาศึกษาตอ  และการประชุมสัมมนา               
 การอํานวยการ  หมายถึง  การมอบหมายความรับผิดชอบใหแกคณะบุคลากร   
ผูนําหรือผูบริหารที่ดี  ตองรูจักมอบหมายงานในอํานาจหนาที่ของตนใหแกผูใตบังคับบัญชา  
การมอบหมายงานเปนศิลปะของผูนําที่จะทํางานใหลุลวงโดยอาศัยผู อ่ืนที่มีความสามารถ
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เหมาะสมในกรอบเวลาที่กําหนด ทั้งยังเปนการสรางขวัญกําลังใจใหปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ  
เปดโอกาสใหคิดอยางอิสระและแกไขความขัดแยง  ประสานพลัง  ศักยภาพ  กระตุนใหเกิด
ความคิดสรางสรรคและสรางนวัตกรรมตลอดจนการกําหนดแนวทาง  ทิศทางแกคณะบุคลากร  
การจัดบุคลากรและการอํานวยการที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มพูนใหบุคลากรไดคิดริเร่ิม  และ
มีพลังในการนําแผนและโปรแกรมการศึกษาไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียนและ
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาโรงเรียนไดยาวนาน  ดังนั้นการดําเนินการกับบุคลากรดวยวิธีการที่มี
ความเหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงคโดย 1) การจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงานโดยเนนคุณภาพ 
2) การประสานงานและประสานพลังศักยภาพเพื่อความเปนปกแผน 3) กระตุนและสงเสริม
บุคลากรใหเกิดความคิดสรางสรรคและผลิตนวัตกรรม   4)  ชี้แนะทิศทางและแนวทางใน      
การปฏิบัติงาน และ 5) สงเสริมใหบุคลากรมีอิสระในการคิด จัดการกับความคิดที่แตกตาง 
จัดการกับความขัดแยง (Conflict) ที่เกิดขึ้น 
 งานบุคลากร และการอํานวยการ  เปนการบริหารงานบุคคลเปนการจัดและ
ดําเนินการเกี่ยวกับนโยบาย  ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับบุคลากรในหนวยงานสถานศึกษา  
ซึ่งรวมทั้งการสรรหาการมอบหมายหนาที่ ดวยวิธีที่เหมาะสม  มีการสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถในการทํางาน เพื่อใหไดบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมเพื่อการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนอยางมีคุณภาพ บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดบุคลากรตรงตาม
หนาที่ ถือวาสําคัญยิ่ง  เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนเปนทรัพยากรสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของคุณภาพการศึกษา  ผูบริหารจึงตองเอาใจใสและพิจารณาอยางรอบคอบ  
การจัดบุคลากรตรงตามหนาที่  หมายถึง การจัดและดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหากลวิธีการใช
บุคลากรอยางเหมาะสมกับความรู  ความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัดและประสบการณ
รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  รับผิดชอบตองานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ข้ันที่ 4  การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 
 จากการที่ผูบริหารไดมีการวางแผนเชิงกลยุทธ ขั้นตอไปคือการนํากลยุทธไปปฏิบัติ  
ซึ่งจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจวาจะทําอยางไรถึงจะทําใหองคกรดําเนินไปสูเปาหมาย
ที่ตองการ ดังนั้นการปฏิบัติตามแผนกลยุทธจึงเปนการเขาสูระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
เปนการสนองตอบตอแนวคิดหลักการของโรงเรียน สอดคลองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดลอม ซึ่งเร่ิมตนจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอทั้ง
ภายใน  เชน ลักษณะของโรงเรียน  จุดออนจุดแข็งของโรงเรียน  สภาพแวดลอมภายนอก เชน 
ลักษณะของนักเรียน  ความคาดหวังของผูปกครอง  บรรยากาศของการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
และนําขอมูลมาจัดทําแผนปฏิบัติ  สามารถกําหนดภารกิจ  เปาหมาย  ที่สอดคลองกับภารกิจ
และเปาหมายของโรงเรียนได  บุคลากรทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนและมีสวนรวมในการกําหนด
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ภารกิจและเปาหมายดวยกัน  ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะทุกคนได
ทราบจุดมุงหมายที่ตรงกัน ในการนําแผนไปปฏิบัติ เร่ิมจากการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  
แตงตั้งคณะทํางานอยางชัดเจน จัดทําแผนปฏิบัติงาน โดยกําหนดระยะเวลาชัดเจน  สรางความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ของแตละฝาย ปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่วางไวตามปฏิทินเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการตามขั้นตอนและตารางเวลาที่กําหนด  ตลอดจนสามารถใชทรัพยากรที่ไดรับมาอยาง
เต็มที่  มีการสนับสนุนใหคําแนะนํา ผูบริหารจะตองแสดงบทบาทภาวะผูนําในการสนับสนุน
อํานวยความสะดวกใหครูมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาใชกระบวนการพัฒนาหลากหลายวิธี  
ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน  โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณการสอน ประชุมปฏิบัติ   
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยบุคคลภายนอก การวิจัยชั้นเรียน การสอนแบบรวมมือ การไปเยี่ยม
ชมโรงเรียนอ่ืน การศึกษานอกสถานที่ การประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในและตางประเทศ เพ่ือให
ครูไดพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 การปฏิบัติตามแผน เปนการนําเขาสูระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ซึ่งกิจกรรม
หลักที่สําคัญคือ การนําแผนที่ไดไปสูการบริหารจัดการตามปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการที่
กําหนด สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จ โดย
โรงเรียนจะเปนฝายกระตุนและประสานการใชประโยชนจากทรัพยากรในการดําเนินงานใหเกิด
ประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 ข้ันที่ 5  การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผล เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการเชิงกลยุทธ  เพ่ือ
เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรวาบรรลุตามเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนดไว 
นับวาเปนงานที่มีความสําคัญสําหรับผูบริหารที่จะพิจารณาวากลยุทธที่กําหนดขึ้นมานั้น เมื่อมี
การนํามาปฏิบัติจะมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงใด ควรที่จะไดมีการพัฒนาปรับปรุงแกไขในขั้นตอน
ใด การประเมินผลกลยุทธมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ 1) เพ่ือดูวาไดมีการดําเนินงานตามแผน  
กลยุทธหรือไม  2)  เพ่ือดูความเหมาะสมของแผนกลยุทธ  3) เพ่ือดูวาสภาพแวดลอมที่สําคัญ
และมีผลกระทบตอกิจกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง และสามารถปรับตัวเขากับ        
การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อยางไรหรือไม  4)  เพื่อใหทราบวาผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นนั้นเปน
อยางไร บรรลุผลตามที่กําหนดหรือไม  แตกตางไปจากแผนมากนอยแคไหน แลวหาสาเหตุของ
ดําเนินการแกไขใหเหมาะสม และ 5) เพื่อใหสามารถจัดผลประโยชนตอบแทนใหเหมาะสมแก   
ผูที่ปฏิบัติงานไดตามแผนกลยุทธ  ดังน้ันในการบริหารงานโรงเรียนผลการดําเนินงานทั้งหมด
ของโรงเรียนจึงจะตองไดรับการประเมินและกํากับติดตาม มีการแตงตั้งมอบหมายความ
รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล ผูบริหารชี้แนะแนวทางหรือเทคนิควิธีการกํากับติดตามและ
ประเมินผล สงเสริมใหเกิดความรวมมือการทํางานเปนทีมและความรับผิดชอบรวมกัน สราง
บรรยากาศการเรียนรู เพ่ือพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคล ทั้งนี้เพ่ือทําให
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เกิดความเชื่อม่ันวาโรงเรียนมีความกาวหนาและบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค  โรงเรียน
จะตองสรางระบบการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใหทุกคนไดรับทราบ  
กําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ผลของความสําเร็จของการดําเนินงาน ในการประเมินผล
จําเปนตองจัดใหมีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ผลการดําเนินงานมี           
3 ลักษณะ คือ 1) รายงานผลการดําเนินงานของบุคลากร  2) รายงานผลเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการ และ 3) รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของโรงเรียน  เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันวา           
การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการนั้นมีคุณภาพถูกตอง รวมทั้งยังสามารถปรับปรุงแกไขได
ทันเวลาและสถานการณ   ขอมูลขาวสารที่ไดรับจากการตดิตามและประเมินผลจะเปนประโยชน
ในการสะทอนผลยอนกลับเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโรงเรียนนํามาประกอบในการพิจารณา
ทบทวนกําหนดนโยบาย ทบทวนการจัดทําแผนงาน โครงการ  ตลอดจนปรับร้ือโครงสราง
องคการและการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ผลจากการติดตามและประเมินผลจะเปนพ้ืนฐานของ  
การเริ่มตนวัฏจักรการบริหารจัดการเชิงกลยุทธตอไป เพราะขอมูลขาวสารที่ไดจะชวยให
บุคลากรแตละคน  ทีมงาน และโรงเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง   
 ตามที่กลาวมาพอสรุปไดวา การติดตามและประเมินผลเปนการพิจารณาผล       
การดําเนินงานของโรงเรียนหลังการปฏิบัติตามแผนเสร็จสิ้นลงแลว ไดแก  การประเมินเกี่ยวกับ
บุคลากร  การรายงานผลงาน  โครงการ  การรายงานภาพรวมของโรงเรียน  พัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน  มีการปรับปรุงแกไขและพัฒนางาน  ตลอดจนการใหกําลังใจ เสริมแรงดวยวิธี
ตาง ๆ  เชน  การยกยองชมเชย  การประกาศเกียรติคุณ  และการใหรางวัล25 
 ในเรื่องเดียวกันน้ี  สมชาย  ภคภาสนวิวัฒน  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธวา  การที่ผูบริหารตองการความสําเร็จในอนาคตไดนั้น  จะตองเริ่มตนดวย
การศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธใหเขาใจเปนอยางดี  เพราะกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 
(Strategic  management  process)  จะเปนเครื่องมือของผูบริหารในการกําหนดทิศทางและ
กําหนดการปฏิบัติงานในระยะยาว ซึ่งแนวคิดของสมชาย ภคภาสนวิวัฒน ประกอบดวยขั้นตอน
การบริหาร 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ  เปนพื้นฐานของกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาองคกรจะประสบความสําเร็จตามที่ไดวางไว  คือ  
การวิเคราะหเชิงกลยุทธที่ประกอบดวยขั้นตอน 3 ประการ คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกขององคกร  คือการวิเคราะหถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม 
อุตสาหกรรม  และธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยพิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อที่จะหาขอสรุปวา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

                                                 
 25ถวิล   มาตรเลี่ยม,  การปฏิรูปการศึกษา :  โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเสมาธรรม, 2545), 40.  
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ถาสงผลกระทบตอองคกรในเชิงบวกถือวาวาเปนโอกาส (Opportunity) แตถากระทบตอองคกร
ในเชิงลบถือวาเปนอุปสรรค  (Threat) 2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร  หมายถึง
การพิจารณาถึงโครงสรางองคกร  ทรัพยากรดานตางๆ ขององคกร เพ่ือประเมินใหทราบกําลัง
ความสามารถที่จะดําเนินงานใหสําเร็จภายใตสภาวะแวดลอมที่เปนอยูและเปลี่ยนแปลง ไมวาจะ
เปนดานการเงิน  เทคโนโลยี  สถานที่ตั้ง  ฐานลูกคา  เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงแลวเปนจุดออน  
(weakness) หรือจุดแข็ง (Strength) และ 3) การวิเคราะหทัศนคติ คานิยม ความคาดหวัง  
ตลอดจนวัฒนธรรมขององคกร  เพราะการที่จะดําเนินแนวนโยบาย  หรือการวางแผนกลยุทธให
ไดผลนั้น  จําเปนตองคํานึงถึงขอเท็จจริงในการทําใหแผนสามารถปฏิบัติได  สวนแนวความคิด  
คานิยมในองคกรอาจมีความแตกตาง  หรือขัดแยงกัน  จึงตองคํานึงถึงบทบาทและอํานาจที่จะ
ผลักดันแนวนโยบายที่กําหนดใหเปนผลสําเร็จ การวิเคราะหเชิงกลยุทธนั้น  มีเปาหมายสําคัญ
คือ การกําหนดตําแหนงทางกลยุทธ   โดยพิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมและขอเท็จจริงในจุดออนและจุดแข็งขององคกร  ตลอดจนคานิยมตาง ๆ  
เพ่ือที่จะทําใหการวางตําแหนงมีความสอดคลอง  สามารถปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมอันเหมาะสม    ขั้นตอนที่ 2 คือ การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ  เปนขั้นตอน
หลังจากที่ไดมีการวิเคราะหเชิงกลยุทธแลว ในขั้นตอนนี้ประกอบดวย  1) การกําหนดแนวทาง
หรือทางเลือกทางกลยุทธ (Strategic  Option) กลาวคือ  ภายหลังจากที่ไดมีกาวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในตลอดจนคานิยมขององคกรแลวจะเปน
ขั้นตอนที่จะดูถึงความเปนไปไดในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกร  เพื่อใหไปสูแนวทางที่
จะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  และตั้งอยูบนพื้นฐานของจุดออน จุดแข็ง
และความเปนไปไดของการนําไปปฏิบัติบนพ้ืนฐานของการศึกษาคานิยมของกลุมตาง ๆ     
การกําหนดทางเลือกเชิงกลยุทธนั้นยอมหมายถึงการกําหนดทิศทางกลยุทธ  (Strategic  
Direction) กลาวคือ เปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคกรไปสูอนาคต เปนการกําหนด
ทิศทางระยะยาวของพัฒนาการขององคกร  ตลอดจนการกําหนดแนวทางหรือกลยุทธใน
ทางเลือกตาง ๆ เพ่ือที่จะบรรลุสูทิศทางที่ไดกําหนดไว และ 2) การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ 
เม่ือมีการกําหนดทางเลือกในเชิงกลยุทธหลาย ๆ แนวทางแลว  จะมาสูขั้นตอนศึกษาถึงความ
เปนไปไดและความเหมาะสมของแนวทาง  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือเปนการประเมินถึงทางเลือก  
ที่ดีที่สุด  แนวทางเลือกที่ดีที่สุดนั้นจะตองเปนแนวทางที่คํานึงถึงจุดออนจุดแข็งขององคกรและ
ความเปนไปไดที่จะมีการปฏิบัติบนพ้ืนฐานของคานิยม  และเปนแนวทางที่สามารถดําเนินไป
อยางสอดคลองกับโอกาสที่เปดกวางของอนาคต  ตลอดจนเปนแนวทางที่สามารถจะหลีกเลี่ยง
หรือปองกันภยันตรายของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม  แนวทางดังกลาวอาจจะเรียกวา 
“กลยุทธที่เหมาะสมที่สุด” (Strategic Fit) โดยสรุปในการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธนั้น
เปาหมายที่สําคัญที่สุดก็คือ  ตองการที่จะดูถึงกลยุทธหรือแนวทางหรือนโยบายที่เหมาะสมที่สุด
ใตความเปนไปได และแนวทางที่สามารถสรางความกาวหนาใหกับองคกรไดดีที่สุด ขั้นตอนที่ 3 
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การนํากลยุทธไปปฏิบัติภายหลังจากที่ไดมีการตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธและทิศทางใน 
การพัฒนา หรือที่เราเรียกวา “ทิศทางกลยุทธ” (Strategic  Direction) ก็จะมาสูขั้นตอนการนํา
กลยุทธไปปฏิบัติซึ่งเปนขั้นตอนที่จะมีการวางแผนใชทรัพยากร  ไมวาจะเปนดานการเงิน  
กําหนดบุคลากร  หรือสรางโรงงานหรือเครือขาย  นอกจากนั้นยังหมายถึงขั้นตอนการจัด
โครงสรางองคกรที่เหมาะสมเพื่อสามารถนําเอาแนวทางหรือกลยุทธที่ไดตัดสินใจไปปฏิบัติไดดี  
นอกจากนี้ยังหมายถึงองคประกอบในการจัดแบงโครงสรางองคกรรวม  ทั้งการกําหนดระบบใน
การบริหาร  ตลอดจนการกําหนดระบบเกี่ยวกับสารสนเทศ  และอีกทั้งการสรางคานิยมหรือ
วัฒนธรรมขององคกร26 
 

การบริหารเชิงกลยทุธในสถานศึกษา 
 หนาที่ที่สําคัญของผูบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคกร การอํานวยการ และการ
ควบคุม เพ่ือใหการดําเนินงานในสถานศึกษาบรรลุผลตามเปาหมายอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
และมุงตอบสนองตอผูมีสวนไดเสียใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  ดังนั้น การบริหารงานภายใน
สถานศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองมีการดําเนินการดังนี้  คือ   
 1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา  เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  ขอมูลสภาพแวดลอมเปน
ขอมูลในการประเมินสภาพของสถานศึกษา และการพัฒนา  ซึ่งสภาพแวดลอมที่มีบทบาทตอ
การดําเนินงานของสถานศึกษาประกอบดวย  สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก สังคมวัฒนธรรม  
เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย สวนสภาพแวดลอมภายใน ไดแก โครงสรางและ
นโยบายของสถานศึกษา  ผลผลิตและการบริการ บุคลากร การเงิน วัสดุ ทรัพยากร  และ     
การบริหารจัดการ 
 2.  การกําหนดทิศทางของสถานศึกษา ประกอบดวย วสิยัทัศน (Vision) ซึ่งเปน
ภาพความสําเร็จของนักเรียน หรือสถานศึกษาในอนาคตทีต่องการใหเกิดขึ้น พันธกิจ (Mission)  
เปนพันธสัญญาที่ตองปฏบิตัิเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กาํหนดไว เปาหมาย(Goal) เปนผลลัพธที่
ตองการใหเกดิขึ้นจากการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 3.  การกําหนดกลยุทธสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาตองกําหนดกลยุทธเพ่ือให
สถานศึกษามีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน  ที่จะทําใหสถานศึกษาสามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ  การกําหนดกลยุทธสถานศึกษา แบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 1) กลยุทธหลัก 
หรือกลยุทธระดับองคกร  เปนกลยุทธของสถานศึกษาในภาพรวมที่สอดคลองและตอบสนอง
ความตองการตามผลการวิเคราะหสถานภาพของสถานศึกษา  กลยุทธหลักนี้จะถูกกําหนดโดย

                                                 
 26สมชาย ภคภาสนวิวัฒน, การบริหารเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทร, 
2545), 105. 
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ผูบริหารระดับสูง และ 2) กลยุทธแผนงาน  เปนกลยุทธของสถานศึกษาตามลักษณะงานภายใน
สถานศึกษา ซึ่งปจจุบันสถานศึกษาในแตละสังกัดไดถูกกําหนดใหมีหนาความรับผิดชอบตาม
โครงสรางการบริหารงาน 4 งาน ประกอบดวย งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ  และ
งานบริหารทั่วไป  ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542. 
 4.  การปฏิบัติตามกลยุทธสถานศึกษา เปนการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การดําเนินงาน
จะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับการนํากลยุทธไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ แตงตั้งคณะกรรมการอยางชัดเจน 2) จัดทํา
ปฏิทินการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามกลยุทธของสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน 3)  จัดเตรียมขอมูลที่เปนปจจุบันถูกตองชัดเจน  และครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
4)  สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา  
5) ระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของใหไดเขามามีสวนรวมในโครงการดําเนินตามกลยุทธ
ของสถานศึกษา และ 6) ทุกฝายปฏิบัติตามกลยุทธของสถานศึกษาที่วางไวตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
 5.  การควบคุม และการประเมินกลยุทธสถานศึกษา  เปนกลยุทธขั้นสุดทายของ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ  เพ่ือเปนการวัดผล  ประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรวา
บรรลุผลตามเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนดไว  นับวาเปนงานที่สําคัญของผูบริหารเพื่อจะได
นํามาพิจารณาวาแผนที่ไดกําหนดขึ้นมานั้นเม่ือนําไปปฏิบัติจริงแลวจะมีประสิทธิภาพดีเพียงใด 
 

 บุญเลี้ยง ค้ําชู กลาววา การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
(Goal and key performance indicator) เปนการสรางความมุงหมายที่มีทิศทางมีขอบเขตของ
การปฏิบัติงานซึ่งความตองการของหนวยที่คาดการณถึงผลสําเร็จลวงหนา  ประกอบดวย    
 1.  วิสัยทัศน  คือ เปาหมายที่ มีลักษณะกวางๆ  ซึ่งเปนความตองการของ
สถานศึกษาในอนาคต โดยไมไดกําหนดวิธีการเอาไว เปนการสรางความคิดในทัศนะของ     
การกําหนดทิศทางในอนาคต เพ่ือเปนการกําหนดแนวความคิดที่โรงเรียนตองการและพยายาม
ที่จะดําเนินงานตามแผน 
 2.  พันธกิจ เปนพ้ืนฐานของการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การจัดลําดับ       
กลยุทธ แผน และการกําหนดกิจกรรมเพื่อใหเกิดผลตอนักเรียน  ตามความคาดหวังของ
สถานศึกษาที่ไดรวมมือกันตั้งไว 
 3.  เปาหมาย /ตัวชี้วัดความสําเร็จ  เปนการกําหนดการคาดหวัง เปนเปาหมายที่
สถานศึกษาตองการลวงหนา ที่ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากร และผูที่เกี่ยวของพยายามที่จะให 
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เกิดขึ้นในอนาคต27    
 

การบริหารสถานศึกษาเอกชน 
 

 ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา  ในการพัฒนาชาติจําเปนตองพัฒนาคน และใน        
การพัฒนาคนจําเปนตองพัฒนาดวยการศึกษา เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญใน         
การพัฒนาคนของประเทศ  การศึกษาจึงเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพคน  ไมวา
จะเปนประเทศที่เจริญแลวหรือประเทศที่กําลังพัฒนา  ตางทุมเทกําลังทั้งในแงคิดและทรัพยากร
ของประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งแกประเทศชาติในอนาคต  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหคนไทยมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บ
คาใชจาย  จากพระราชบัญญัติการศึกษานี้  คนไทยทุกคนไมวาจะเปนคนปกติ หรือคนดอย
โอกาส มีสิทธิไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยเทาเทียมกัน  สถานศึกษาจึงเปนหนวยปฏิบัติ    
การจัดการศึกษา  ซึ่งมีผูรับผิดชอบงานภาระหนาที่คือ ผูบริหารสถานศึกษา และที่สําคัญจะตอง
บริหารงานดวยระบบคุณภาพ28   แตในปจจุบันน้ี  ผูปกครองตางไมแนใจในคุณภาพของแตละ
สถานศึกษาวามีความเปนมาตรฐานเทาเทียมกันเพียงใด  อยางไรก็ตามการที่สถานศึกษา
เอกชนไดเขามารวมจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทมาเปนเวลานานแลว และมีจํานวนมาก  
จึงทําใหคุณภาพของแตละสถานศึกษาตางมีความหลากหลาย  จนทําใหขาดความเชื่อม่ันและ
ศรัทธาจากผูใชบริการ  ตรงกันขามกับสถานศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  นอกจากจะ
สรางศรัทธาใหกับผูปกครองแลว  ยังสรางความมั่นใจใหกับรัฐเปนอยางดี  ดังน้ัน ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองมีกลยุทธอยางไรเพ่ือที่จะพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมายตาม
หลักสูตร ผู เรียนประสบความสําเร็จเปนที่ตองการของสังคม ประเทศชาติ ตลอดจน              
การดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการบริหารสถานศึกษาเอกชนไววา  
การบริหารสถานศึกษาเอกชน  เปนกิจกรรมการศึกษาที่เอกชน  หรือคณะบุคคลเปนผูจัดโดยใช
ทรัพยากรหลักที่ เปนทั้งคน ทุนทรัพย และวัสดุอุปกรณของภาคเอกชน และจัดขึ้นดวย
วัตถุประสงคเพ่ือประโยชนอันจํากัดสําหรับบุคคลเฉพาะกลุมเทานั้น ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ    
4 ประการคือ 1) ผูจัดกิจกรรม มีชื่อเรียกตาง ๆ กันไดแก ผูจัดการ เจาของหรือผูรับใบอนุญาต  
                                                 
 27บุญเลี้ยง ค้ําชู, “การดําเนินสรางแผนกลยุทธโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), 21.  
 28รุง แกวแดง, การประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช,  
2544), 25. 
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2) ทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาไดแก  บุคลากรทางการศึกษา ที่ดิน สิ่งกอสราง วัสดุ
อุปกรณ และเงินทุน จากภาคเอกชนเปนหลัก  3) วัตถุประสงค เปนการจัดการศึกษาอันจํากัด
สําหรับบุคคลเฉพาะกลุม มิไดจัดใหกับบุคคลทั่วไป  และ 4) ผูเรียน โดยปกติจะเปนบุคคลที่มี
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับเดียวกัน  หากมีจํานวนผูเรียนมากกวา 7 คนขึ้นไปจะได
ชื่อวาเปนสถานศึกษาเอกชน ตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน29  สวน จรวยพร 
ธรณินทร ไดใหความเห็นของการบริหารสถานศึกษาเอกชนวา เปนการแบงเบาภาระจากรัฐบาล
โดยเอกชนมาลงทุน  ซึ่งถือวาการศึกษาเอกชนเปนการลงทุนของนักธุรกิจมืออาชีพ แตมี
จิตสํานึกของความเปนครูโดยคํานึงถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เปนการคืนกําไรดวย     
การตอบแทนสังคม30   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดแสดงทัศนะการจัด
การศึกษาเอกชนวา โรงเรียนเอกชน  หมายถึง  สถานศึกษาหรือสถานที่ที่บุคคลจัดการศึกษา 
ใหการศึกษาในระดับต่ํากวาขั้นปริญญาตรี  แกนักเรียนทุกผลัดรวมกันเกินเจ็ดคนขึ้นไป  โดยใช
ทรัพยากรในการบริหารงาน  อันไดแก  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  และการจัดการ  จัดขึ้นดวย
วัตถุประสงคเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอสังคม  และ  โกวิท  ประวาลพฤกษ  ไดกลาวเสริมวา  
การบริหารสถานศึกษาเอกชนมีการพัฒนาใหเปนองคกรที่มีการบริหารอยางมืออาชีพ  หรือ
บางอยางเปนวิทยาศาสตร โดยมีเปาหมายและยุทธศาสตรของสถานศึกษาอยางชัดเจน  มีการ
ดําเนินงานที่คํานึงถึงประโยชนของผูเรียน   
 

แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนประถมศึกษาที่ดี 
 โรงเรียนประถมศึกษาที่ดีควรมีลักษณะที่สงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็กทั้ง
ทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ดังนั้น มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนประถมศึกษาที่ดีไวตาง ๆ กัน ดังน้ี 
 สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ กลาวถึง ลักษณะของโรงเรียนประถมศึกษาที่ดีในดานตาง ๆ  
ดังตอไปน้ี 1) โรงเรียนมีความสามารถที่จะจัดการศึกษาไดมาตรฐานตามที่มุงหวังและเปนไป
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 2) โรงเรียนมีลักษณะพิเศษที่สามารถจัดเพิ่มเติมจากการจัด
การศึกษาปกติ  เชน  มีบริเวณสะอาดรมรื่น  สื่อการสอนที่ทันสมัย 3) บุคลากรเปนที่เชื่อถือ
ไววางใจไดเปนครูมืออาชีพ   4) โรงเรียนสามารถทําตามที่ประกาศหรือตกลงไวกับผูเรียนหรือ
ผูปกครอง 5)  โรงเรียนใชสื่อการสอนที่มีคุณภาพ  อาคารสถานที่ม่ันคง ทนทาน สามารถใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอนไดเต็มตามศักยภาพเหมาะสมกับวัย สะดวกปลอดภัย 6) สงเสริม

                                                 
 29สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, บันทึกประจําวัน  (กรุงเทพฯ :        
หางหุนสวนจํากัดโรงพิมพชวนพิมพ, 2544), 27. 
 30จรวยพร  ธรณินทร, “กลยุทธเพ่ือความอยูรอดของโรงเรียนเอกชน,” ใน วารสาร
กองทุนสงเคราะหการศึกษาเอกชน  7, 60 (เมษายน 2539) : 14-15. 
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สนับสนุนกิจกรรมบริการนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เชน เปนที่พักผอนสนามกีฬา 
หอประชุม ฯลฯ รับฟงความคิดเห็นของทุกฝายและนํามาปรับปรุงแกไข  7) โรงเรียนจัด
บรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน  มีสุนทรียภาพ  เชน บรรยากาศรมรื่น และ         
8) มีชื่อเสียงเปนที่ประจักษ ผูรับบริการ หนวยงานยอมรับในคุณภาพของโรงเรียน เปนโรงเรียน
ที่ทุกคนยอมรับวาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตามที่คาดหวัง31 
 สุรศักดิ์   หลาบมาลา  ไดเสนอความคิดวา  โรงเรียนประถมศึกษาที่ดีจะตองเปน
สถานที่ที่สนับสนุนการเรียนของนักเรียนและสงเสริมพัฒนาเชาวปญญาของนักเรียน โรงเรียนมี
จุดแข็งจุดออน มีรูปแบบการเรียนการสอน และการบริหารเพื่อเสริมการเรียนโดยเฉพาะ        
ใหกําลังใจ และสงเสริมนักเรียนใหคิด กระทํา และเรียนรูในลักษณะเชาวปญญาบริบททุกดาน32  
 พลวิทย เกิดมี เสนอวา  โรงเรียนประถมศึกษาที่ดีจะตองมีความรับผิดชอบดาน  
การบริการการศึกษาที่จําเปนแกเด็ก เพ่ือใหสามารถมีชีวิตอยูไดอยางมีความสุขในสังคมที่กําลัง
มีกระแสของการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง  ในปจจุบันโรงเรียนจะตองสรางความคิดรวบยอดให
ไดวาโรงเรียนเปนเสมือนครอบครัว บทบาทและหนาที่สําคัญของผูบริหารโรงเรียนไมใชเปน
เพียงการทําใหอาคารสะอาด  แตจะตองสรางสรรคโรงเรียนใหเปนสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งจะตอง
รับผิดชอบกับชีวิตของเด็กดวย33 
 โรงเรียนประถมศึกษาที่ดีจะมีลักษณะเฉพาะหลายประการ เชน อาคารเรียนดี  
สภาพแวดลอมดี  บรรยากาศรมร่ืน ซึ่งชวยสงเสริมประสบการณ  และพัฒนาการในดานตาง ๆ  
ของเด็กในการพิจารณาลักษณะของโรงเรียน  จึงจําเปนตองมีเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษาเพื่อชวยประเมินลักษณะดังกลาว           
 

แนวคิดการพัฒนาการศึกษาเอกชนระยะ  12  ป (พ.ศ. 2538-2550)  
 แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนระยะ 12 ป ซึ่งเปนผลการสัมมนาผูบริหารระดับสูง  
โดยมีสาระสําคัญดังนี้   
 

              1.   ดานการบริหารกิจการสถานศึกษา  
                   1.1 การจัดการศึกษาเอกชนควรเปนนิติบุคคล มีระบบการบริหารแบบสากล  
ยกเลิกระบบครอบครัว  มีความคลองตัวในการทํางานมากขึ้น 
                                                 
 31สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์, “มิติคุณภาพของโรงเรียน,” ใน วารสารสถาบันพัฒนา
ผูบริหารการศึกษา 15 (ธันวาคม 2540) : 10-12. 
 32สุรศักดิ์ หลาบมาลา, “พหุปญญาบริบท,” ใน วารสารวิชาการ  3 (กุมภาพันธ 
2543) : 52. 
 33พลวิทย  เกิดมี, “ โรงเรียนดีมีคุณภาพ,” ใน วารสารวิชาการ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 
2548) : 15.  
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                1.2 การลงทุน  รัฐควรอุดหนุนดานตาง ๆ เพ่ือเปนการจูงใจใหภาคเอกชน      
มาลงทุนโดยเฉพาะการหาแหลงเงินทุนระยะยาวดอกเบี้ยต่ํา และใหมีการรวมลงทุนกับ
ตางประเทศ 
                1.3 หลักสูตร  ควรใหเอกชนพัฒนาหลักสูตรของตนเองไดมีอิสระในการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้น โดยอิงกรอบของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ควรมี     
การเรียนการสอนมากกวา  1  ภาษา โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะและความพรอม  และใหมีการเรียน
คอมพิวเตอรและภาษาตางประเทศมากขึ้น ครูมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
                1.4 การสรางภาพลักษณของสถานศึกษา  สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท  
ควรไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  และควรสงเสริมใหสถานศึกษาพึ่งตนเองได 
 

 2.   ดานคุณลักษณะที่พงึประสงคของนักเรียน 
                2.1 คุณภาพ  ผูสําเร็จจากสถานศึกษาเอกชน  เปนผูที่มีความรูความสามารถ
ทางดานภาษาอยางนอย 2 ภาษา มีความสามารถในการใชทักษะ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
                2.2 ปริมาณ  สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนสูชนบท กําหนดสัดสวนระหวาง
ภาครัฐและเอกชนไวอยางชัดเจน 
 

 3.   ดานการพัฒนาบุคลากร 
                 3.1 คุณภาพ ความเปนเลิศทางวิชาการ การสอนที่มีประสิทธิภาพ มีความ 
สามารถในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาใชในการเรียนการสอน           
มีความสามารถเชิงธุรกิจ อุตสาหกรรม เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ครู 
  3.2 การสรรหาและเตรียมบุคลากร  สงเสริมใหภาคเอกชนรวมผลิตบุคลากรตาม
ความตองการใหเขามาอยูในภาคการศึกษาเอกชน 
                 3.3 สรางความมั่นคงในวิชาชีพ จัดสวัสดิการใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ  และ
เหมาะสมตลอดจนสรางศักดิ์ศรีใหเปนที่ยกยองของสังคม         
                 3.4 การแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ  ใหมีการรวมมือกับตางประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนครู พรอมจัดใหมีหนวยประสานงานกับตางประเทศ   
 

 4.   ดานการบริหารและการสนับสนุน 
                4.1 การปรับบทบาทของภาครัฐ โดยการกระจายอํานาจการบริหารสูภูมิภาค  
กําหนดสัดสวนการจัดการศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชนใหชัดเจน  ปรับปรุงโครงสราง      
การบริหารของสํานักบริหารงานสงเสริมการศึกษาเอกชนใหเปนศูนยขอมูล 
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                4.2 แกไขกฎ  ระเบียบ  กฎหมาย  ใหมีความยืดหยุนมีอิสระ  และเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน   
 

บทบาทการศึกษาเอกชนในปจจุบันและอนาคต 
 ดังที่กลาวมาแลววา โรงเรียนเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาของประเทศ     
มาโดยตลอด  นับจากป 2461 แมวารัฐจะไมไดเปนผูจัดการศึกษาเอกชนโดยตรงแตก็เปนหนาที่
ที่รัฐจะตองรับผิดชอบกํากับดูแล สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนเอกชนใหมีคุณภาพ ซึ่งรัฐก็ไดให
ความสําคัญกับการศึกษาเอกชนมาก จะเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
2540 ไดกําหนดสาระบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนไวเปนการเฉพาะโดยใหเอกชนจัด
การศึกษาไดทุกระดับทุกประเภท ใหมีความเปนอิสระโดยมีการกํากับ ติดตาม การประเมิน
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ ใหสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปน  
นิติบุคคล  มีคณะกรรมการบริหาร  รัฐจะใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน  การลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษี  และสิทธิประโยชนอยางอื่นที่เปนประโยชนในการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชนตาม
ความเหมาะสม34 
 จากบทบัญญัติตามกฎหมาย  เม่ือรัฐจะใหอิสระแกโรงเรียนเอกชนมากขึ้น  ผูบริหาร
โรงเรียนจะตองปรับกลยุทธรูปแบบการบริหาร  จากระบบที่บริหารเพียงคนเดียวหรือกลุมคน
กลุมเดียวมาบริหารในรูปคณะกรรมการอยางเปนระบบ มีคณะกรรมการที่มาจากบุคคลหลาย
ฝายรวมกันคิด  พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ  สรางคุณลักษณะโดดเดน  สรางความเปนเลิศ
เฉพาะทางในโรงเรียนของตน  และนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 โรงเรียนเอกชนตองจัดบริการการศึกษาที่มีหลักสูตรหลากหลาย  และแตกตางจาก
หลักสูตรในสถานศึกษาของรัฐใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  โดยเฉพาะโรงเรียนที่
จัดการศึกษานอกระบบ ตองจัดใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  โดยใช
หลักสูตรทั้งหลักสูตรในประเทศและหลักสูตรตางประเทศ  โดยเนนทักษะการใชภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี  เพื่อการประกอบอาชีพและการเรียนรูตลอดชีวิต   โรงเรียนเอกชนตองเรงรัด
เขาสูกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและใหไดรับการประกันคุณภาพภายนอก  
เพ่ือความมั่นใจแกผูเรียนและสังคมวาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  ผูสําเร็จ

                                                 
 34รพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ, “24 ปของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,”  
ใน 24 ป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน : บนเสนทางของการปฏิรูปการศึกษา 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2539), 19. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

36

การศึกษามีความรูความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรที่กําหนดและสังคม
ตองการ35 
 นอกจากนี้  สังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน  ทั้งสังคม  วัฒนธรรม  
เศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การเมืองและประชากร  ดังนั้นโรงเรียนเอกชนจะตอง
ปรับตัว  และตองเตรียมโรงเรียนใหสามารถเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดดี  พัฒนา
ไปสูความมีคุณภาพและมีความกาวหนาอยางมั่นคง  และมิใชมุงจัดการศึกษาเพื่อสังคมไทย
เทานั้น  แตตองจัดการศึกษาเพื่อมุงสูสังคมโลก  พัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพระดับสากล 
 

การบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน 
 การบริหารโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการ  
เพ่ือใหบริการทางการศึกษาแกเยาวชนและผูสนใจ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางดานความรู  
ความสามารถ เจตคติ คานิยม พฤติกรรม และคุณธรรมตาง ๆ เพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติ36 การบริหารงานโรงเรียนน้ันมีดวยกันหลายดานโดยจัดเปนหมวดหมูตามลักษณะ
ของงานและวิธีดําเนินการตามแนวคิดที่แตกตางกันไป    
 มิลเลอร (Miller) ไดใหขอบขายของการบริหารงานโรงเรียน 8 ประการ คือ การวาง 
โครงการ การเรียนการสอน งานกิจกรรมนักเรียน งานดานบุคลากร งานดานอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ งานการเงินและพัสดุ งานประชาสัมพันธ การวางแผนและการประเมินผล37 

  จารวิส (Javis) ไดใหขอบเขตของการบริหารงานโรงเรียนวามี 8 ประการ คือ       
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารดานความสัมพันธชุมชน 
การบริหารบคุลากร การบริการพิเศษตางๆ การจัดโครงสรางหนวยงาน การดูแลอาคารสถานที่
และบริเวณ  และการบริหารธุรการและการเงิน38 

                                                 
 35สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, “โรงเรียนเอกชนกับการใชภาษา 
อังกฤษเปนสื่อการสอน,” ใน 1 ป การปฏิรูปการศึกษาเอกชน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 
2543), 24. 
 36วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล, การบริหารโรงเรียนและการนิเทศ
การศึกษาเบื้องตน, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ขนิษฐการพิมพ, 2523), 3. 
 37Van Miller, The public Administration  of  American  School  (New York : 
The Macmillan Company, 1965), 500-505. 
  38Osca T. Javis, Organizing  Supervising  and  Administering  the Elementary  
School (New York : Parker Publishing Company, 1969), 8-10. 
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 แคมพเบลล  (Campbell)  ไดแบงงานบริหารโรงเรียนออกเปน  6  ประการ  คือ  
งานดานหลักสูตรและการสอน งานบริหารบุคลากรทางการสอน งานบริการนักเรียน งานดาน
อาคารสถานที่  งานดานงบประมาณและธุรการ  และงานสัมพันธกับชุมชน39   

  รุง แกวแดง ไดกําหนดภารกิจของสถานศึกษาไว 6งาน คือ งานดานวิชาการ  
ประกอบดวย 1) งานดานการเรียนการสอนทั้งหมด ไดแก หลักสูตร กระบวนการเรียนรู        
การวัดผลประเมินผล 2) งานดานกิจการนักเรียน ประกอบดวย กิจกรรมตาง ๆ ที่สนับสนุนให
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพ เชน กิจกรรมชมรมในโรงเรียน 
3) งานบริหารบุคคล เปนงานที่เกี่ยวกับขาราชการครู และลูกจาง การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง    
การดําเนินงานทางวินัย  และการใหพนจากตําแหนง 4) งานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ไดแก 
งานธุรการ  รับสงเอกสาร การเงิน บัญชีและงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง 5) งานอาคารสถานที่ 
ไดแก การดูแลอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณตาง ๆ และการกอสราง และ 6) งานสัมพันธกับ
ชุมชนและคณะกรรมการโรงเรียน เพ่ือใหมีการนําทรัพยากรในชุมชนมาใชในการจัดการศึกษา40   
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่ดูแลโรงเรียน
ประถมศึกษาของรัฐทั่วประเทศไดแบงการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดเปน  4 งาน  
ประกอบดวย 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงบประมาณ  
และ 4) การบริหารงานทั่วไป41    
 สํานักบริหารงานสงเสริมการศึกษาเอกชน  ซึ่งทําหนาที่ดูแลและควบคุมโรงเรียน
เอกชน ไดกําหนดเกณฑการพัฒนาโรงเรียนเปน 7 ดาน ดังนี้ 1) ปรัชญาและเปาหมายของ
โรงเรียน  2) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3) งานบุคลากร  4) ทรัพยากรเพื่อ      
การเรียนการสอน  5) การจัดการและการบริหารงาน 6) งานกิจการนักเรียน และ 7) สัมฤทธิผล
ของผูเรียน42   
 
               

                                                 
 39Roald F. Campbell and others, Introduction to Educational  Administration  
5th ed. (Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1977), 116. 
 40รุง  แกวแดง, การประกันคุณภาพการศึกษาทุกคนทําไดไมยาก (กรุงเทพมหานคร 
: บริษัทสํานักพิมพวัฒนาพานิช จํากัด, 2544), 48. 
 41สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล (ม.ป.ท., 2548), 32. 
 42สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, คูมือปฏิบัติงานของโรงเรียน เรื่อง   
การประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ         
การศาสนา, 2541), 2. 
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 ปรัชญาและเปาหมายการศึกษาของโรงเรียน 
 ปรัชญา   หรือแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นไมวาจะเปนระดับใด    
ก็ตาม  จําเปนตองมีกรอบในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทางเดียวกัน  และกรอบนี้อาจจะกําหนด
ขึ้นมาในกรอบของอุดมการณ อุดมคติ หรือจุดมุงหวังสูงสุดของการจัดการศึกษา หรือที่เรียกวา  
ปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนน้ัน 

 ปรัชญาหรือแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน  มีความสําคัญตอโรงเรียน
มากเพราะเปนเสมือนแมบทที่บอกใหทราบวาโรงเรียนตองการทําอะไร  ทําเพื่ออะไร  เปนสิ่งที่
ชวยใหโรงเรียนสามารถกําหนดจุดมุงหมาย วัตถุประสงค เปาหมาย และทิศทางการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน  ตลอดจนชวยใหทุกคนและทุกฝายที่เกี่ยวของกับโรงเรียนมีความเขาใจและรูจัก
โรงเรียนดีขึ้น  นั่นคือ สมาชิกของโรงเรียนมีแนวทางในการกําหนดบทบาทและหนาที่และ    
การปฏิบัติงาน  และผูรับบริการซึ่งไดแกนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนจะสามารถพิจารณา
ตัดสินคุณคาของโรงเรียนเปนเบื้องตน สําหรับการตัดสินใจเขารวมหรือใหความรวมมือกับ
โรงเรียนตอไป43 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของปรัชญาการศึกษาแตกตางกันออกไป
ตามแนวความเชื่อของแตละบุคคล  เชน  เนลเลอร  (Kneller)  ไดนิยามความหมายของคําวา
ปรัชญาการศึกษา คือ การนําเอาหลักบางประการของปรัชญาอันเปนแมบทมาดัดแปลงใหเปน
ระบบ  เพื่อประโยชนในการศึกษา  อันเปนผลจากการแสวงหาความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษา
อยางชัดเจน  แปลความหมายกระบวนการทางการศึกษา ใหสามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การกําหนดจุดมุงหมาย และนโยบายทางการศึกษาได44 
 

 การกําหนดปรัชญาหรือแนวนโยบายของโรงเรียน 
 1.  การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตองพิจารณาจากจุดมุงหมายของโรงเรียนเพื่อ
ทราบวาโรงเรียนตองการใหนักเรียนมีลักษณะเปนอยางไร  มีคุณลักษณะเชนไร  และที่สําคัญ
ตองสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของชาติ 
 2.   การจัดการศึกษาของโรงเรียน  การดําเนินงานของโรงเรียนตองสนองตอความ
ตองการของชุมชน  ดังน้ันโรงเรียนตองศึกษาขอมูลความตองการของชุมชน  โดยอาศัยความ
คิดเห็นจากบุคคลหลายฝายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

                                                 
 43สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวการพัฒนาโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ระดับประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2532), 5. 
 44George F. Kneller, Introduction to Philosophy  of Education (New York : 
John Willey and Sons, 1971), 2. 
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 3.  การจัดการศึกษาของโรงเรียน ตองคํานึงถึงความพรอมและความเปนไปไดจาก
นโยบายที่กําหนด  เพราะการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเปนการลงทุนดวยผูประกอบการ
โรงเรียนเอกชนเอง 
 4.   การกําหนดปรัชญาโรงเรียน  สามารถเขียนในรูปของคติพจน  หรือคําขวัญ
ประจําโรงเรียนไดตามความเหมาะสม               
            ในการบริหารงานโรงเรียน จะมุงไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคไดเดนชัด หาก
โรงเรียนมีการกําหนดปรัชญาไวเปนแนวทางในการดําเนินงาน  เพราะปรัชญาจะเปนเครื่องชี้นํา
เปาหมาย หรือจุดมุงหมายในการปฏิบัติงานในโรงเรียนวามีอะไรบาง กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น 
จัดเพราะเหตุผลอะไร  ปรัชญาจึงเปนการมองภาพรวมทั้งหมดของโรงเรียน  กอใหเกิดแนวทาง
การปฏิบัติที่ชัดเจน  ถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ได
กลาวถึงปรัชญาของโรงเรียนวาเปนแนวคิด  อุดมการณ  ความมุงหวังสูงสุดในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  เปนแนวทางกําหนดภารกิจของโรงเรียน นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงแนวนโยบายวา  
เปนกรอบหรือแนวทางในการดําเนินงานไปสูความมุงหวังสูงสุดที่โรงเรียนตองการ  
 สรุปไดวา ปรัชญาหรือแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความสําคัญมาก 
เพราะเปนแมบทที่จะบอกใหทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของไดทราบวา โรงเรียนตองการทําอะไร    
เพ่ืออะไร และอยางไร ใชเปนกรอบ แนวทางโดยภาพรวมที่โรงเรียนใชในการดําเนินภารกิจ    
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ซึ่งโรงเรียนสามารถกําหนดเปนจุดมุงหมาย วัตถุประสงค เปาหมาย
และทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียนไดอยางชัดเจน ตลอดจนชวยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
โรงเรียนมีความเขาใจและรูจักโรงเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น   
 

 ขอบขายการบริหารงานวชิาการ 
 การบริหารงานวิชาการ  หมายถึงการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียน      
การสอน  การพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   การบริหารงานวิชาการจะดีมี
ประสิทธิภาพหรือไมนั้นขึ้นอยูกับผูบริหารและครูที่มีความเกี่ยวของอยางใกลชิดในการสงเสริม
วิชาการ  จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถและเขาใจในเรื่องหลักการ
บริหารวิชาการเปนอยางดี  สวนงานดานอ่ืน ๆ  ถือเปนงานสนับสนุนงานดานวิชาการใหมี
คุณภาพ สมิท และคณะ (Smith and others) ไดกลาวถึงสัดสวนของการบริหารงานแตละงานไว
ดังน้ี 1) งานวิชาการ รอยละ 40 2) งานบริหารบุคคล  รอยละ 20  3) งานกิจกรรม รอยละ 20  
4) งานธุรการ รอยละ 5  5)งานอาคารสถานที่ รอยละ 5  6) งานสรางความสัมพันธชุมชน     
รอยละ 5 และ7) งานดานอ่ืน ๆ รอยละ 5 45  เพราะงานวิชาการเปรียบเสมือนหัวใจของโรงเรียน 

                                                 
 45Edward  W. Smith and others, The  Education’ s Encyclopedia (New Jersey 
: Prentice-Hall Inc., 1971), 20. 
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ดวยความสําคัญของงานวิชาการดังกลาว  ผูบริหารจึงจําเปนตองมีหลักในการบริหารงาน
วิชาการ  มีการรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ กระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติ  ใหขวัญ
กําลังใจในการทํางาน  มีการติดตามและประเมินผลสม่ําเสมอ  สําหรับงานดานวิชาการใน
สถานศึกษา  แบงออกไดเปนเรื่องใหญ ๆ 6 เรื่อง คือ  แผนปฏิบัติงานดานวิชาการ  หลักสูตร
การเรียนการสอน สื่อการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน และ การวัดผลประเมินผล46 
 จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา  การบริหารงานวิชาการ  เปนกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับการการเรียนการสอน และการสงเสริมความมีประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของหลักสูตร  การพิจารณาวาโรงเรียนมรมาตรฐานหรือไมก็
มักจะพิจารณาจากผลงานทางวิชาการเปนสําคัญ และงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพเพียงใด 
ยอมขึ้นอยูกับบทบาทของผูบริหารซึ่งตองใหความสําคัญของงานวิชาการเปนอันดับแรก 
 

 หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน 
             หลักสูตร เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในระบบการศึกษา  การจัดการศึกษาจะดีหรือไม
ขึ้นอยูกับเรื่องของหลักสูตร เพราะหลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจของการดําเนินงาน การจัด   
การศึกษาจะเปนไปในทิศทางใด  ขึ้นอยูกับความมุงหมายของหลักสูตรเปนสําคัญ เพราะ
หลักสูตรเปนที่รวมจุดหมาย เนื้อหาและกิจกรรมเขาไวดวยกัน เพื่อเปนแนวทางในการจัด    
การเรียนการสอน47 ทาบา (Taba) กลาววา หลักสูตร หมายถึงมวลประสบการณตาง ๆ ที่
โรงเรียนและครูผูสอนจัดขึ้นเพื่อใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่ตั้งจุดมุงหมาย 
ไว48 สวน บอบบิท (Bobbitt) ไดใหความหมายของคําวาหลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ
ทั้งมวลที่ครูผูสอนใหแกเด็กนักเรียน  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิตเปนผูใหญที่
สมบูรณในอนาคต49  สวน กูด (Good) กลาววา หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาการตาง ๆ ที่รวมทุก
วิชาเขาดวยกันเพื่อใหผูเรียนไดเลาเรียนภายใตการแนะนําของโรงเรียน50   

                                                 
 46กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน  (กรุงเทพฯ : อักษร
บัณฑิต, 2523), 7-58. 
 47เรื่องเดียวกัน, 59.   
 48Hida Taba, Curriculum Development : Theory and Practice (New York : 
Harciurt Brace and World,1962),11. 
 49Bobbit Franklin, The curriculum (New York : Holt Rinehart and Winston, 
1974), 4.  
 50Carter V. Good, Dictionary of Education of Education (New York : McGraw- 
Hill Co., 1973), 6. 
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 การนําหลักสูตรไปใช  วิชัย ราษฎรศิริ  ไดกลาวถึง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนใน
การนําหลักสูตรไปใช  ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 1) ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับสระของหลักสูตร  
เพ่ือจะไดแนะนําชวยเหลือครูใหใชไดอยางถูกตอง 2) อบรมครูใหเขาใจหลักสูตร และวิธีการใช
หลักสูตรใหสัมฤทธิ์ผลเพ่ือการเรียนการสอนที่ไดผลที่ดี และ 3) จัดหากลักสูตร เอกสารหลักสูตร
ใหพรอมและเพียงพอกับการหยิบใช51  จากแนวการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หลักสูตรประถมศึกษา โรงเรียนจะตองจัดการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร 
 กรมวิชาการ ไดกลาวถึงเรื่องการนําหลักสูตรไปใชวา การดําเนินการใชหลักสูตร
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายน้ัน โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติที่สําคัญที่สุด ผูบริหารจะตองศึกษา
หลักสูตรเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของหลักสูตร  สามารถชี้แนะแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตร  การพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร และการประเมินผล 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาการโรงเรียน ตลอดจนเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูที่
เกี่ยวของมีความรูความเขาใจ  ในแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่สอดคลองกับสภาพความตองการ
ของหลักสูตร  นอกจากนี้ผูบริหารยังตองทําการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพ
บุคลากร  สถานที่ รวมถึงการสรางคูมือการใชหลักสูตร  การกําหนดมาตรฐานการใชหลักสูตร  
ตลอดจนการทําประมวลการสอนและโครงการสอนวิชาตาง ๆ ที่เหมาะสม                
 

 งานการเรียนการสอน 
            การบริหารงานโรงเรียนทั้งหมด  งานการเรียนการสอนเปนงานที่มีความสําคัญมาก
ที่สุด  สวนงานอ่ืน ๆ เปนงานที่สงเสริม และสนับสนุนงานการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ  และ
อํานวยความสะดวกใหกับการบริหารงานการเรียนการสอน    
           การเรียนการสอนถือเปนงานสําคัญของงานวิชาการ เพราะเปนการนําหลักสูตรไปใช  
โดยแปลงหลักสูตรใหเปนการปฏิบัติ  จุดหมายของหลักสูตรอยูที่การจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ52   กิจกรรมการเรียนการสอนจะดําเนินไปไดดวยดีและ  
มีประสิทธิภาพตองมีการวางแผนบริหารงานดวยความรวมมือของคณะครูในสถานศึกษาที่จํา 
ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพ  นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนจะตองคํานึงความเหมาะสม  บรรยากาศ  เทคนิคและองคประกอบทั้งหลายที่ชวยให
ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค หมายถึง การที่ผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน และแก   

                                                 
 51วิชัย ราษฎรศิริ, หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ  : ไทยวัฒนา
พานิช, 2524), 112-114. 
 52สวัสดิ์ สายประสิทธิ์ และคณะ, คูมือสอบปฏิบัติการ (กรุงเทพฯ : พัฒนาการศึกษา, 
2531), 594. 
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ปญหาเปน  โดย ทิศนา  แขมณี ไดเสนอหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง 
คือ 1) ชวยใหผูเรียนมีสวนในกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนเปนผูสราง  (Construct)  ความรูดวย
ตนเอง  คนพบขอความรูดวยตนเอง 2)  ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ตอกันและกัน  
ไดแลกเปลี่ยนขอมูลความรู  ความคิดและประสบการณซึ่งกันและกัน  3) ชวยใหผูเรียนมี
บทบาท มีสวนรวม (Participation)  ในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด 4) ชวยใหผูเรียนได
เรียนรู  “กระบวนการ”  (Process)  ควบคูไปกับ “ผลงาน” (Product) 5) ชวยใหผูเรียนนําความรู
ที่ไดไปใชในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  (Application)53 ดังนั้น งานการเรียนการสอน  คือ  การจัด
ประสบการณทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการสงเสริม  ปรับปรุงกระบวนการที่กอใหเกิดการเรียนรู  
แกผูเรียนตามที่จุดมุงหมาย และหลักสูตรที่กําหนดไวอยางครบถวน  ซึ่ง บุญสง  ลอยสุวรรณ  
ไดกลาวไววา การที่จะทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จน้ันผูสอนตองคํานึงถึง
องคประกอบของการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบดวย ครูผูสอน วิธีการสอนนักเรียน และ
เน้ือหาวิชาหรือหลักสูตรการสอน  กลาวคือ  นอกจากครูจะเปนผูรูในเนื้อหาแลว ครูยังจะตองรู
พื้นฐานความรูของผูเรียนเพื่อนํามาเปนขอมูลในการกําหนดวิธีการสอน  กําหนดจุดประสงคและ
เนื้อหาใหเหมาะสมกับบุคคล อาศัยเทคนิคในการถายทอด  และการใชสื่ออุปกรณที่เหมาะสม54   
 สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมเอกชน  ไดเสนอขอบขายการเรียนการสอนวา
ควรครอบคลุมงานตอไปนี้ 1) งานพัฒนาหลักสูตร 2) งานนิเทศการศึกษา 3) งานวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา  4) งานจัดกิจกรรมตาง ๆ  5) งานแนะแนว  6) งานติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  7)งานประชุมเพ่ือประสานแผน  
การทํางานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน  8)  งานดานการวางแผนกและกําหนดวิธีการดําเนินงาน
การเรียนการสอน 9)  งานประชุมทางดานการเรียนการสอน และ 10) งานหองสมุด55   
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นอกจากจะมุงปลูกฝง
ดานสติปญญา  พัฒนาความคิดของผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยาง
วิจารณญาณแลว  ยังมุงพัฒนาความสามารถทางอารมณ  โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคา
ของตนเอง  เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยาง

                                                 
 53วัฒนาพร ระงับทุกข, “การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนศูนยกลาง,” ใน
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2540), 15. 
 54บุญสง  ลอยสุวรรณ, “แนวคิดในการจัดประสบการณการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ,” อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, นวัตกรรมการเรียน     
การสอนและการนิเทศการศึกษา เลมที่ 8  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2532),    
30-35. 
 55สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,  คูมือผูบริหารโรงเรียนเอกชน :      
การบริหารงานการเรียนการสอน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2531), 3. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

43

ถูกตองเหมาะสม  การเรียนการสอนนอกจากจะมุงการเรียนการสอนในสาระการเรียนรูตาง ๆ  
แลว ยังมีกระบวนการและวิธีการเรียนที่หลากหลายเนนการเรียนการสอนตามสภาพจริง      
การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  
และการเรียนรูแบบบูรณาการ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ลดการถายทอดเนื้อหาวิชาลง  ผู เรียนและครูผูสอนมีบทบาทรวมกัน              
ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู   
 ตามที่กลาวมานี้สรุปไดวา  งานการเรียนการสอน  คือ  กระบวนการและพฤติกรรม
ของครูในดานตาง ๆ  ที่ทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดหมายของหลักสูตร  โดย
อาศัยสถานการณที่เหมาะสมอันที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ซึ่งการเรียนการสอนนี้จะตอง
ประกอบดวย ครูผูสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ผูเรียน  และเนื้อหาหลักสูตรที่จะสอน 
  

 งานบุคลากร 
              บุคลากรนับวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุด ในการบริหารงานใด ๆ ก็ตาม   
ถาบุคลากรไมมีความรูความสามารถ ขาดความรับผิดชอบ และไมประพฤติตนใหอยูในระเบียบ
วินัยที่ดีแลว นับวาเปนการยากที่จะบริหารงานใหบรรลุตามเปาหมาย แตถาบุคลากรเปนผูที่มี
ความรูความสามารถเหมาะสมกับกับงาน มีความซื่อสัตยสุจริต ประพฤติตนอยูในระเบียบวินัย
และมีความรับผิดชอบสูง การบริหารงานก็จะประสบความสําเร็จเปนอยางดี56    นักวิชาการ 
หลายทานไดใหความหมายของการบริหารงานบุคลากรวา เปนการใชคนใหทํางานใหไดผลดี
ที่สุด โดยใชเวลานอยที่สุด สิ้นเปลืองเงินและวัสดุอุปกรณนอยที่สุด ในขณะเดียวกันคนที่เราใช
นั้นจะตองมีความสุข ความพอใจที่จะใหผูบริหารใช  พอใจที่จะทํางานตามที่ผูบริหารตองการ  
ทั้งยังเปนภารกิจของผูบริหารทุกคนที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากร เพ่ือให
ปจจัยดานบุคลากรขององคกรเปนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลาที่จะสงผลสําเร็จตอ
เปาหมายขององคกร นับตั้งแตการสรรหาบุคลากรเขาปฏิบัติงาน การดูแลและบํารุงรักษา 
จนกระทั่งพนจากการปฏิบัติงาน57  อุทัย ธรรมเดโช ไดแบงกระบวนการบริหารงานบุคคลไว        
3 ประการ 1) กระบวนการไดมา ประกอบดวย งานแผนกําลังคน การกําหนดตําแหนงอัตรา
เงินเดือน การสรรหา บรรจุแตงตั้ง  2) กระบวนการธํารงรักษา ไดแก การปฐมนิเทศการทดลอง
ปฏิบัติงาน การจัดบรรจุแตงตั้ง การโอนยายและหยุดงาน การจัดสวัสดิการ การพัฒนา         

                                                 
 56สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,  คู มือผูบริหารโรงเรียนเอกชน         
การบริหารงานบุคคล, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2531), 1. 
 57สมพงศ เกษมสิน, การบริหารงานบุคลากรแผนใหม (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา  
พานิช, 2521), 6.  
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การพิจารณาความดีความชอบ ผลการประเมินและผลงานการปฏิบัติงาน58   สวน ธีรวุฒิ      
ประทุมนพรัตน ไดแยกงานบริหารบุคลากรออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) กิจกรรมการบริหาร
บุคลากรที่ตองจัดทํากอนไดบุคลากรมาปฏิบัติในองคกร  2) กิจกรรมการบริหารบุคลากรที่ตอง
จัดทําในระหวางที่บุคลากรเขาปฏิบัติงานในองคกร  และ  3)  กิจกรรมการบริหารที่ตองจัดทําใน
ขณะที่บุคลากรพนจากงาน ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนนี้  ครอบคลุมกิจกรรมการวางแผน การสรรหาและ
การเลือกสรรบุคลากร การปฐมนิเทศ การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน        
การจูงใจบุคลากร การใหสวัสดิการ และการใหบุคลากรพนจากงาน59 
 การบริหารบุคลากรภายในโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากร
สนับสนุน หนาที่อ่ืนๆ ในโรงเรียน รวมทั้งการสรรหา การมอบหมายหนาที่ การสงเสริมและ
พัฒนาสมรรถภาพในการทํางาน เพ่ือใหบุคคลที่มีความสามารถเหมาะสมมาปฏิบัติงานใน
โรงเรียนอยางมีคุณภาพและบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

             ทรัพยากรเพือ่การเรียนการสอน 
 โรงเรียนจะสามารถจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ตาม
หลักสูตรกําหนดไดนั้น  ขึ้นอยูกับความพรอมดานทรัพยากร ซึ่งหมายถึง มวลทรัพยากรที่
นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน  ไดแก อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม สื่อ นวัตกรรม วัสดุ
อุปกรณ และการเงินของโรงเรียน รวมทั้งระบบเครือขายขอมูล และเครือขายการเรียนรูระหวาง
โรงเรียนกับองคกรภายนอก โดยเฉพาะอาคารสถานที่ ซึ่งโรงเรียนตองมีไวสําหรับจัดการเรียน
การสอนอยางเพียงพอและเหมาะสม60 
 กรมวิชาการไดนิยามเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน หมายถึงเครื่องมือตลอดจน
เทคนิคตาง ๆ ซึ่งสนับสนุนใหการเรียนการสอนบรรลุตามจุดหมายที่วางไว ทําใหจัดการเรียน
การสอนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  สอดคลองกับ กิดานันท  มลิทอง  ซึ่งกลาววา สื่อการสอนหมายถึง 
วัสดุ อุปกรณและวิธีการที่ใชเปนสื่อกลางใหผูสอนสามารถสงหรือถายทอดเนื้อหาสาระความรู 
ไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ61 

                                                 
 58อุทัย  ธรรมเตโช,  หลักบริหารการศึกษา,  พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : เจาพระยา
การพิมพ, 2531), 185. 
 59ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน,  “การบริหารบุคลากรทางการศึกษา,” ใน เอกาสรประกอบ
ชุดการสอน ชุดที่ 1 (สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2536), 112. 
 60กรมวิชาการ, กาวไปขางหนา 43 ป กรมวิชาการ  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2538), 34. 
 61กิดานันท  มลิทอง, เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
อรุณการพิมพ, 2548), 38. 
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 ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน หมายถึง มวลทรัพยากรที่นํามาใชในการจัด     
การเรียนการสอน ไดแก อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม สื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณตาง ๆ    
เพ่ือการเรียนการสอนดําเนินไปอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 กิจการนักเรียน 
               กิจกรรมนักเรียนเปนสวนประกอบที่สําคัญในกระบวนการเรียนรู  ที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งในการสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ  ลักษณะนิสัย  และความสามารถดานตาง ๆ ของ
นักเรียน  ตลอดจนพัฒนานักเรียนใหพรอมทั้งดานความรู (Head) คุณธรรม (Heart) สุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ (Health) และความสามารถในการประกอบอาชีพ (Hand) ในสังคม 
            กิจกรรมนักเรียนเปน  การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางประสบการณใหผูเรียนไดเกิด
การเรียนรูอยางกวางขวางนอกเหนือจากหลักสูตรที่กําหนดไวในเน้ือหาหรือวิชาที่นักเรียนตอง
เรียนในบทเรียน ลักษณะกิจกรรมนักเรียนจะเนน 1)  สงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค  2)  เปด
โอกาสใหนักเรียนแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ 3)  เปดโอกาสใหนักเรียนใชเวลา
วางใหเปนประโยชนแกตนเองอยางเต็มที่ 4)  เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทําตนเปน
พลเมืองดี  5)  ฝกทักษะสังคมใหแกนักเรียน  ผูนํา-ผูตาม  ความสัมพันธระหวางครู-นักเรียน 
นักเรียน-นักเรียน นักเรียน-กลุม  กลุม-กลุม จากความสําคัญของกิจกรรมนักเรียนที่กลาว
มาแลว  งานกิจกรรมนักเรียนจึงประกอบดวยทุกสิ่งที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนตั้งแตเร่ิมเขาเรียน  
เชน  งานทะเบียน  และประวัตินักเรียน งานปกครองและการควบคุมความประพฤติ งานบริการ
ตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น   
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ62  ไดกําหนดขอบขายของงานกิจการนักเรียนไว 4 อยาง คือ  
ภารดานสวัสดิการ ไดแก การแนะแนว การจัดอาหารกลางวัน การตรวจสุขภาพนักเรียน     
ภารกิจดานการควบคุม ไดแก  การรับนักเรียน  การทําระเบียนนักเรียน  การวินัยและลงโทษ   
ภารกิจดานกิจกรรมรวมหลักสูตร และภารกิจดานการสอน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอน  การสอนซอมเสริม  การปฐมนิเทศนักเรียนใหม  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 กิติมา ปรีดีดิลก ไดชี้แจงวา งานกิจการนักเรียนเปนการชวยสงเสริมความถนัดและ
ความสามารถของแตละคน  ชวยทําใหนักเรียนมีความสัมพันธอันดีทั้งตอครู  และตอเพ่ือน
นักเรียนดวยกัน  เปนแรงจูงใจใหไปโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  ชวยใหมีสุขภาพพลานามัยดี       
มีจรรยามารยาท รวมทั้งสงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพในการปรับตัวและยังเปนสื่อกลางใน        

                                                 
 62เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, การบริหารกิจการนักเรียน (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ, 2520), 11-14.  
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การประชาสัมพันธระหวางโรงเรียนกับหนวยงานตาง ๆ อีกดวย63  เปนการเรียนรูและชวยเหลือ  
สนับสนุนใหนักเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข  ทําประโยชนตอตนเอง  ชุมชน  
และโรงเรียน 
 สรุปงานกิจการนักเรียน เปนงานที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียนและกิจกรรมทั้งมวลที่ไม
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เปนการชวยเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตร
ใหบรรลุเปาหมาย  เปนการจัดกิจกรรมที่ควบคูไปกับการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมนักเรียนใน
ทุก ๆ ดาน มีพัฒนาการและความเจริญทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา     
พรอมทั้งสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

 สัมฤทธิ์ผลของผูเรียน 
 ประสิทธิผลของโรงเรียนนับวาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอยางมากที่จะแสดง
ใหเห็นวา โรงเรียนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของผูบริหารที่จะตองมีกลยุทธในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว  เพราะ    
ความอยูรอดของโรงเรียนเอกชนมีปจจัยสําคัญก็คือ คุณภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน             
ซึ่งประสิทธิผลของโรงเรียนนั้นพิจารณาไดจาก 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง          
2) มีการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  3)  มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตอสภาวะ
แวดลอมที่มากระทบทั้งภายนอกและภายใน และ 4)  สามารถสรางความพึงพอใจใหแก         
ครู-อาจารยได64  ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel) ไดรวบรวมความคิดของนักการศึกษา    
หลายทานในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนหลายมุมตาง ๆ กัน  เชน  หมายถึง  
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  หรือความพึงพอใจในการทํางานของครู หรือขวัญสมาชิกโรงเรียนดี65  
กลิคแมน (Glickmam) ไดใหความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนวา เปนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาระดับเกณฑมาตรฐานที่ทดสอบ  กลิคแมน  (Glickmam) ไดให
ความหมายประสิทธิผลของโรงเรียนวา เปนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง
กวาระดับเกณฑมาตรฐานที่ทดสอบ66 สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดชี้แจง

                                                 
 63กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน (กรุงเทพฯ : อักษรา
พิพัฒน, 2533), 167-168. 
 64Wayne K. Hoy, Wayne K., and  Judith Furguson, “Theoretical  Framework  
and  Exploration Organization Effectiveness of  School,”  Educational  Administration  
Quarterly  21, 2 (Spring 1985) : 117-134.  
 65Ibid., 398.   
 66Carl D. Glickman,  Supervision  of  Instruction A Developmental Approach 
2nd ed. (Boston : Allyn and Bacon, 1990), 155. 
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วาผลการดําเนินงานนั้นเปนสวนที่เกี่ยวของกับนักเรียน  บุคลากรทั้งโรงเรียน  และประสิทธิผล
ที่สําคัญประกอบดวย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  ความ
พึงพอใจในอาชีพของบุคลากร  และภาพลักษณที่ดีของโรงเรียนตอผูปกครองและชุมชน   
เกี่ยวกับประสิทธิ์ผลโรงเรียนนี้  จิระพันธุ  พิมพพันธุ  ไดใหทรรศนะวา  หมายถึง ผลที่โรงเรียน
ไดรับจากการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียนตามองคประกอบทั้งเจ็ดประการคือ  1) ปรัชญา/
นโยบาย 2) การเรียนการสอน 3) กิจการนักเรียน 4) การบริหารงานบุคคล 5) การบริหารงาน
ธุรการการเงิน 6)  การบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน และ 7) การบริหารงานอาคารสถานที่  
ซึ่งจะตองมีกระบวนการทํางานที่มีระบบขอมูลที่เปนหลักฐานปรากฏอยางชัดเจน  และสามารถ
ติดตามไดจากรองรอยที่ไดปฏิบัติจนสําเร็จ67  
 

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 การประกันคุณภาพไดกลายเปนสิ่งจําเปนที่สถานศึกษาทุกแหง  และทุกระดับ
จําเปนตองไดรับการประกันคุณภาพทั้งน้ี เพื่อจะนําไปสูการควบคุมในการจัดการศึกษาให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของจะตองเขาใจ   โรงเรียนเอกชนจึง
จําเปนที่จะตองเรงรัดพัฒนาคุณภาพมากขึ้นเพ่ือใหเปนทางเลือกที่ดีสําหรับผูรับบริการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนไดพัฒนาแนวการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาที่เนนใหโรงเรียนมี    
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยประกาศใชเปนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย       
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2536  แทนระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการรับรองวิทยฐานะโรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2484  ทั้งนี้  เพื่อเปน
การกระตุนใหโรงเรียนมุงม่ันพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของตนเอง  ซึ่ง
ปจจุบันการประกันคุณภาพการศึกษานี้ไดแบงออกเปน  2  กรณี ประกอบดวย  การประกัน
คุณภาพภายใน  และการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาภายใน  โดยตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา
นั้น การประกันคุณภาพภายในนับเปนสวนสําคัญที่สุดของระบบประกันคุณภาพ เพราะถา
คุณภาพภายในดี  การประกันภายนอกก็เปนเพียงการตรวจซ้ําอีกครั้งเพ่ือยืนยันความสําเร็จ 
 การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอก ที่สํานักงานดังกลาวรับรอง  

                                                 
 67จิระพันธุ  พิมพพันธุ, “ทําไมจึงตองมีองคประกอบทั้ง 8 ในเกณฑมาตรฐาน,”  
วารสารกองทุนสงเคราะหการศึกษาเอกชน  5, 38 (มกราคม 2535) : 10.  
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เพ่ือเปนการประกันคุณภาพ และใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งน้ีเนน     
การปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 
                   

    แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของคําวา  “คุณภาพ” ในหลายแนวคิด
ดวยกัน  คือ แมคโดนัล (Mc Donald) กลาววา คุณภาพหมายถึงการปฏิบัติใหตรงกับสิ่งที่
ตองการ โดยเราสามารถเขาไปจัดระบบใหเปนระเบียบได  และทําใหทราบวาเม่ือใดที่เราจะเขา
ไปปฏิบัติหรือมาปฏิบัติ  โดย เกษม  พิพัฒนปญญา ไดสรุป คําวา คุณภาพ หมายถึงคุณสมบัติ
ตางๆ  ที่มีอยูในตัวสินคานั้น  ถาคุณสมบัติเหลานั้นถูกใจผูบริโภคแสดงวาสินคานั้นมีคุณภาพสูง  
ถาถูกใจนอยแสดงวามีคุณภาพต่ํา68  ในขณะที่ มิลเลอร (Miller) พบวา ความหมายของคํานี้
คอนขางหลากหลายจากมุมมองที่ตางกัน 1) ความเปนเลิศ รูวาเปนเลิศเมื่อประจักษดวยตนเอง  
2) ความทนทาน คือการคงสภาพใชสอยไดนาน 3) การสนองความตองการหลากหลายของผูใช 
4) ราคาเปนธรรม คือผลผลิตขององคการสนองตอบความตองการและสรางความพึงพอตอผูใช
ในระดับราคาที่เหมาะสม และ 5) การสรางไดตามแบบ คือ ผลผลิตสรางไดตามแบบโดยไม
คํานึงวามีหลักการและมีเหตุผลอะไรที่กําหนดแบบเปนเชนนั้น69 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
เอกชนที่สามารถทําใหประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธานั้น  ตองมีรูปแบบ และแนวดําเนินงานที่
บุคลากรในโรงเรียนถือปฏิบัติจนผูพบเห็นยอมรับวาดี เหมาะสมอยูตลอดเวลา  แนวความคิด
ดังกลาวก็คือ การรับรองมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนโดยมีการกําหนดลักษณะของโรงเรียน
เอกชนที่พึงประสงคใหชัดเจนวาจะตองเปนอยางไรบาง  และมีการชี้แนะแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือบรรลุลักษณะดังกลาวเปนขั้นตอน  การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงเรียนเอกชน  นอกจาก
จะเปนการสรางความศรัทธาใหกับประชาชนแลว ยังเปนการสรางความมั่นใจใหกับรัฐบาลไดดี
ยิ่งขึ้นในการรวมรับผิดชอบ เพ่ือแบงเบาภาระในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึง 
 

 ความหมายของการประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา   หมายถึง  การดําเนินการของสถานศึกษาเพื่อสราง
ความมั่นใจวาผูรับรับบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของวาโรงเรียนเอกชนมีแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและสอดคลองกับหลักการ นโยบาย และจุดเนนของแผนการศึกษา
ชาติ 

                                                 
 68เกษม พิพัฒนปญญา, การควบคุมคุณภาพ (กรุงเทพฯ : ประกอบเมไตร, 2526), 
1. 
 69Van  Miller, The Public Administration of American School (New York : The 
Macmillan Company, 1965), 156. 
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 การประกันคุณภาพจะบรรลุผลสําเร็จไดโดยโรงเรียนไดปฏิบัติตามแนวทางอยางเปน
รูปธรรม โดยโรงเรียนจะตองเปนผูควบคุมใหการประกันคุณภาพการศึกษาของตนเอง  สวน  
การรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา หมายถึง การยืนยันผลโดยหนวยงานภายนอก 
 

 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
 การประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีหลักการที่จะใหเปนเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนอยางตอเน่ืองอันจะนํามาซึ่งมาตรฐานการศึกษาที่เปนที่ยอมรับ  
ในระดับสากลตอไป ซึ่งจุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อ          
1) เปนสิ่งที่คอยกระตุนใหโรงเรียนเอกชนไดมีการพัฒนาตนเองถึงระดับมาตรฐานการศึกษา
อยางตอเนื่อง  2) ใหสาธารณะชน  ผูทรงคุณวุฒิ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
ไดทราบ เกิดความมั่นใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 3) สรางความมั่นใจใหกับ
บุคคลในเรื่องของคุณภาพการศึกษา และ 4) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชนให
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
                

   หลักเกณฑการประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนั้น  มีหลักเกณฑและเง่ือนไขใน
การดําเนินงานดังตอไปน้ี  

    1. การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ควรประกันคุณภาพทั้งโรงเรียนและ
ครอบคลุมปจจัยหลักที่จะสงผลตอคุณภาพ  ดังนี้คือ 1)  ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน  
หมายถึง ความเชื่อ อุดมการณ  และจุดมุงหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ใชเปน
แนวทางกําหนดภารกิจของโรงเรียน 2)  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง มวล
ประสบการณที่โรงเรียนจัดใหผูเรียนทั้งภายในและภายนอกหองเรียนในลักษณะของการเลี้ยงดู  
และใหการศึกษาแกเด็กทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ตามวัยและ
ความสามารถของแตละบุคคล เพ่ือเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
ตลอดจนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย
ตามหลักสูตรและบรรลุตามจุดมุงหมายของการศึกษา 3)  บุคลากร หมายถึงการบริหารบุคลากร
ภายในโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรสนับสนุนหรือปฏิบัติการหนาที่
อ่ืน ๆ ในโรงเรียน ใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพ 4) ทรัพยากรเพื่อการเรียน     
การสอน หมายถึง ทรัพยากรที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน ไดแก สภาพแวดลอม  
อาคารสถานที่  สื่อนวัตกรรม  วัสดุอุปกรณ  และการเงินของโรงเรียน  ตลอดจนระบบเครือขาย
การเรียนรูระหวางโรงเรียนกับองคกรภายนอก   5) การบริหารจัดการ  หมายถึง การบริหาร
โรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตรวจสอบได       
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6)  กิจการนักเรียน หมายถึง การดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร บริการ สวัสดิการ 
การปกครอง และกิจกรรมนักเรียน เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค  และ 7) ผลที่เกิดกับนักเรียน หมายถึง ผลของการเรียนรูโดยรวมที่
เกิดขึ้นจริงของผูเรียนตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของหลักสูตร70 
         2. การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนเปนผูใหการรับรอง ในประเภทสามัญศึกษา  เปนหลักสูตรประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 3.  โรงเรียนที่เขาสูโครงการประกันคุณภาพการศึกษา  หรือมีผลการประกัน
คุณภาพตนเองแลว  หรือไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแลวจะไดสิทธิประโยชนที่
ทางราชการพึงจัดใหมากขึ้น  เชน การรับการอุดหนุนพิเศษ   การรับการสนับสนุนในรูปของเงิน
กูยืมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  และกองทุนกูยืมอ่ืน ๆ  ตลอดจนไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ
โรงเรียนใหเปนที่รูจักทั่วไป 
 4.  โรงเรียนที่เขาสูโครงการประกันคุณภาพการศึกษา  หรือมีผลการประกัน
คุณภาพตนเองแลว  หรือไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาแลวจะไดสิทธิประโยชนที่
ทางราชการพึงจัดใหมากขึ้น เชน การรับการอุดหนุนพิเศษ    

 

 ผลของการประกันคุณภาพ 
 โรงเรียนเอกชนใดที่ไดรับการประกันคุณภาพแลว จะไดรับสิทธิประโยชน       
หลายประการดังตอไปน้ี 
 1. โรงเรียนไดรับความเชื่อถือ  ศรัทธา  และทําใหผูปกครองมีความมั่นใจมากขึ้นใน
การสงบุตรหลานเขาเรียน 
 2.  โรงเรียนมีความคลองตัวและมีอิสระในการจัดการศึกษามากขึ้น  
 3.  โรงเรียนสามารถพัฒนาและประเมินตนเองไดอยางจริงจัง โดยอาศัยความ
รวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  พรอมไดเผยแพรผลงานและ
ชื่อเสียงตอผูปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน  ตลอดจนหนวยงานอื่น 
 4.  นักเรียนจะไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.  เม่ือมีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นกับโรงเรียน ก็สามารถทําใหกระบวนการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเปนไปไดอยางประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6.   โรงเรียนจะมีความมุงม่ันพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

                                                 
 70สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน,  คูมือปฏิบัติงานของโรงเรียนเร่ือง   
การประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ         
การศาสนา, 2541), 2. 
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 7. โรงเรียนสามารถเปนแบบอยางในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพใหแก
ภาครัฐได 

 

 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  การมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนน้ัน  เพื่อ 
ใหชุมชนมีความเขาใจอันดีตอโรงเรียน ซึ่งทําใหโรงเรียนไดรับการสนับสนุนสงเสริมความ
รวมมือและความชวยเหลือจากชุมชน ซึ่งจะเอ้ืออํานวยในโรงเรียนในการดําเนินงานในดาน  
ตาง ๆ ดวยดี 
  ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธนั้นมีองคประกอบที่สําคัญและจําเปนก็คือ  ชุมชน  
ไมวาจะเปนคณะกรรมการ ผูปกครอง หรือผูนําชุมชน จะตองมีสวนรวมในการเสนอความ
คิดเห็น มีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม  ใหขอมูลขาวสาร การวิเคราะหปญหา  
และความตองการ  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการกําหนดเปาหมาย นโยบาย ตลอดจน
มีสวนรวมในการรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 
 ในสวนของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ก็จําเปนที่จะตองเปนไปตามความ
ตองการหรือสอดคลองกับความตองการของชุมชน  ในฐานะที่โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของสังคม  
โรงเรียนจึงควรเปนของชุมชนดวย การมีสวนรวมของชุมชนนับไดวามีความสําคัญ เนื่องจาก  
จะทําใหประชาชนทราบเกี่ยวกับกิจการตางๆ ของโรงเรียนแลวโรงเรียนยังเปนสถานที่ที่ให
ความเชื่อม่ัน  เชื่อถือ และความนิยมที่มีตอชุมชนอีกดวย  นอกจากนี้ยังเปนการสนับสนุนให
ประชาชนเขามาชวยเกื้อกูลกิจการตางๆ   ซึ่งสอดคลองกับ ธํารงศักดิ์  ธํารงเลิศฤทธิ์ ที่กลาววา 
สถานศึกษาตองจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และยังจะตองจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับสภาพของทองถิ่นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูชีวิตจริงของตนเองใน
ทองถิ่นเรียนรูสภาพภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา สภาพเศรษฐกิจสังคม การดํารงชีวิต      
ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีความรักความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นของ
ตนเอง71  
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของ
ชุมชนไววาเปนการประชาสัมพันธโรงเรียน  คือ การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของโรงเรียนเพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน72     

                                                 
  71ธํารงศักดิ์  ธํารงเลิศฤทธิ์, “เกาะติดหลักสูตร สาระการเรียนรูทองถิ่นในหลักสูตร
สถานศึกษา,” วารสารวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  (เมษายน-มิถุนายน 2550) : 67. 
 72สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  คูมือการปฏิบัติงานสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา (ม.ป.ท., 2536), 27-28.  
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 สรุปไดวา  การมีสวนรวมระหวางของชุมชน  เพื่อสรางความเขาใจอันดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ทุกฝายพรอมที่จะเปนผูใหและผูรับรวมกัน ผูบริหารจะตองเปนเขาใจ และมี
เจตคติที่ดี  และมีทักษะในการสรางความสัมพันธ ซึ่งจะสงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประสบผลสําเร็จ          
 

สถานศึกษาเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 
 จังหวัดนครปฐม ไดแบงเขตการศึกษาออกเปน 2 เขต  คือ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครปฐม  เขต  1 และเขต 2  มีภารกิจกํากับ  ดูแลและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนภาครัฐและเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบดวย  อําเภอ
เมือง อําเภอกําแพงแสน และอําเภอดอนตูม ประกอบดวย โรงเรียนรัฐบาล จํานวน 143   
โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน จํานวน 23 โรงเรียน การบริหารจัดการสถานศึกษาในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม  เขต 1  เพ่ือสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพรวมกันระหวาง
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยจําแนกเปน  8 โซนคุณภาพ ดังน้ี อําเภอเมืองแบงเปน  
4 โซนคุณภาพ ประกอบดวย โรงเรียนเอกชน 20 โรงเรียน อําเภอดอนตูม มีเพียง 1 โซน
คุณภาพ  ประกอบดวยโรงเรียนเอกชน 2 โรงเรียน  อําเภอกําแพงแสน แบงเปน 2 โซนคุณภาพ 
ประกอบดวย โรงเรียนเอกชน 2 โรงเรียน73    
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษานครปฐม เขต 2  ประกอบดวย อําเภอ    
นครชัยศรี อําเภอบางเลน อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธมณฑล มีโรงเรียนรัฐบาล จํานวน 
144 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน จํานวน 27 โรงเรียน การบริหารจัดการสถานศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 2 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา โดยแบงเปน 10 กลุมโรงเรียน ไดแก อําเภอนครชัยศรีแบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย
โรงเรียนเอกชน 8 โรงเรียน อําเภอสามพราน แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวยโรงเรียนเอกชน 11 
โรงเรียน อําเภอบางเลน แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวยโรงเรียนเอกชน 3 โรงเรียน และอําเภอ
พุทธมณฑลมีเพียง 1 กลุม ประกอบดวยโรงเรียนเอกชน 5 โรงเรียน74 
 
 
 
 
 

                                                 
 73สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1. ขอมูลสารสนเทศ ปการศึกษา 2548  
(ม.ป.ท., 2548), 12. 
 74เรื่องเดียวกัน, 24. 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

งานวิจัยภายในประเทศ  
 จากการศึกษางานวิจัยและผลการศึกษาที่แสดงถึงประสบการณในการบริหารเชิง 
กลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 ณรงค  เสนาฤทธิ์  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนการปฏิบัติการประจําปโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ: ศึกษากรณีโรงเรียนลําปาววิทยาคม 
ผลการวิจัยพบวา ขั้นการเตรียม พบปญหาคือ การแตงตั้งคณะกรรมการบางสวนมีความ
ซับซอน บุคลากรบางสวนมีความรูและทักษะในการวางแผนไมเพียงพอ ขอสนเทศบางสวน     
ไมเปนปจจุบัน การจัดทําลาชา ขอมูลไมเพียงพอ ไมมีโครงการเฉพาะกิจ การสั่งการ
นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ โรงเรียนไมมีแผนการศึกษาระยะยาว ขั้นการปฏิบัติตามแผน 
ปญหาที่พบคือ การดําเนินงานบางสวนไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด เน่ืองจาก
ครู อาจารยไมมีความรูและทักษะที่เพียงพอ การจัดซื้อหาวัสดุครุภัณฑบางประการมีความลาชา 
ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ปญหาที่พบคือ การประเมินผลไมเปนไปตามที่กําหนดเวลา และ
ขอมูลบางสวนคลาดเคลื่อน75                                
 ขจรเกียรติ มานิกลักษณ ไดศึษาวิจัยเร่ือง  กระบวนการวางแผนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบวา 1) บุคลากรโดยสวนรวม
และจําแนกตามสภาพ และขนาดโรงเรียนเห็นวามีการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและแตละ
ขั้นตอนอยูในระดับปานกลาง ยกเวนผูบริหารโรงเรียนเห็นวามีการปฏิบัติโดยภาพรวมและเปน
รายดานอยูในระดับมาก 2) ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางานเห็นวามีการปฏิบัติโดยภาพรวม 
แตละขั้นตอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูบริหารโรงเรียนเห็นวา     
มีการปฏิบัติมากกวาหัวหนางาน นอกจากนี้บุคลากรในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันเห็นวา     
มีการปฏิบัติโดยภาพรวมแตละขั้นตอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
บุคลากรในโรงเรียนขนาดใหญเห็นวามีการปฏิบัติมากกวาบุคลากรในโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก และไมมีปฏิสัมพันธระหวางสถานภาพกับขนาดโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กระบวนการวางแผนทั้งโดยภาพรวมแตละขั้นตอน และ 3) ปญหาการปฏิบัติตามกระบวนการ
วางแผนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตาม
ความเห็นของผูบริหารโรงเรียนและหัวหนางาน จําแนกเปนแตละขั้นตอนมีดังนี้ ขั้นศึกษาสภาพ

                                                 
 75ณรงค  เสนาฤทธิ์, “การวางแผนการปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ” (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา        
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540), บทคัดยอ. 
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ปจจุบัน ปญหาและความตองการ ปญหาคือ ขาดทรัพยากรที่ใชประกอบการวางแผน ขาดขอมูล
เบื้องตนที่จําเปนตอการวางแผน และขาดการจัดระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตองและ
เปนปจจุบัน ขั้นกําหนดแผน ปญหาคือ ขาดทรัพยากรในการจัดทําแผน ขาดคณะกรรมการใน
การจัดทําแผน และคณะกรรมการขาดความรูความสามารถในการเรื่องการจัดทําแผน ขั้นนํา
แผนไปปฏิบัติ ปญหาคือ มีเวลาจํากัดในการนําแผนไปปฏิบัติ ขาดทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติ
ตามแผน และขาดบุคลากรที่ปฏิบัติตามแผน และขั้นติดตามประเมินผลแผน ปญหาคือ ไมมี  
การประเมินผลแผน ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลแผน และขาดแบบ
ประเมินผลแผนที่ไดมาตรฐาน76 
 ใบศรี  พันเทศ ไดศึกษาวิ จัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ตองการการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการใหมีการบริหารเชิงกลยุทธ หรือการวางแผนกลยุทธ เพ่ือกําหนดทิศทาง
ขององคกรอยางชัดเจน ทําใหองคกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ลดความขัดแยงในองคกรลงได ใหความสําคัญที่การวางแผนและ
ควบคุมตามโครงการที่กําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนจริงที่เกิดขึ้น สอดคลองกับหลักการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มุงใหการบริหารจัดการอิสระและคลองตัว
เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา77 
 บุญเลี้ยง  คําชู   ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลากร
โดยรวมจําแนกตามสถานภาพ ประเภทและขนาดโรงเรียน สวนใหญเห็นวามีการดําเนินงานใน
ระดับดี และมีการดําเนินงานในระดับพอใช 2 ดาน  คือ ดานการวิเคราะห ภารกิจของหนวยงาน  
และดานการประเมินผลและการรายงาน  ยกเวนบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กเห็นวา            
มีการดําเนินงานโดยรวม 5 ดาน อยูในระดับพอใช และมีการดําเนินงานในระดับดีในดาน     
การดําเนินงานตามแผน และ 2) ผูบริหารเห็นวา  โรงเรียนประถมศึกษามีการดําเนินงานสราง
แผนกลยุทธ โดยรวมและเปนรายดานมี 3  ดาน  คือ ดานการวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน 
ดานการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมายตัวบงชี้วัดความสําเร็จ และดานกลยุทธการพัฒนา 
ผูบริหารมีการดําเนินงานมากกวาครู อาจารย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน

                                                 
 76ขจรเกียรติ มานิกลักษณ ,”กระบวนการวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบุรีรัมย, 2543), บทคัดยอ. 
 77ใบศรี  พันเทศ, “การบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัยในกํากับของ
รัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม” (รายงานการคนควาอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543), บทคัดยอ. 
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บุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเห็นวา โรงเรียนมีการดําเนินงาน โดยรวมและใน
รายดาน 3 ดาน คือ ดานการวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน ดานการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ   
เปาหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ และดานการจัดทําแผนปฏิบัติการและโครงการ มีการดําเนินงาน
มากกวาโรงเรียนไมขยายโอกาส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้บุคลากรใน
โรงเรียนขนาดใหญ และในโรงเรียนขนาดกลางโดยรวมและทุกดาน มีการดําเนินงานมากกวา
บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    3)  ปญหาและแนวทาง
แกไขปญหา การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน      
การประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร  สรุปไดวา มีปญหาการขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
ไมปฏิบัติตามแผน ขาดความกระตือรือรน ขาดกําลังใจ และไมมีการประเมินแผน แนวทางแกไข
ปญหาคือ จัดประชุม อบรม สัมมนา ชี้แจง ประสานงาน จัดหาวัสดุอุปกรณที่ทันสมัย           
สรางกลยุทธที่งาย และสรางเครื่องมือประเมินที่ดีตอการปฏิบัติ78 
 แสงเดือน  แสงอุทัย  ไดศึกษากลยุทธการบริหารที่พึ่งพากันแบบการผนึกกําลัง   
เพื่อความ รวมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต  ผลการวิจัยพบวา  การใชกลยุทธ
การบริหารพึ่งพากันแบบผนึกกําลังมีความรวมมือกันสูง  ในดานการบริหาร  การทําสัญญา  
หรือขอตกลงรวมกันของคณะกรรมการสหวิทยาเขต  สําหรับการใชองคระกอบการจัดการศึกษา
มีความรวมมือสูงเชนกัน  ในดานการวางแผน การบริหาร การพัฒนาบุคลากร การเงิน  แนวคิด  
ปรัชญา การกํากับดูแลการกําหนดนโยบาย ภาพลักษณของโรงเรียนและการเปนที่ยอมรับของ
ผูปกครองชุมชนอยูในระดับปานกลาง79 
 ไพโรจน  กุลอ้ึงประเสริฐ  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการวางแผนการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีที่มีคุณภาพ  
การวางแผนสูง เสนอแนวทางการวางแผนการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ ขั้นตอนการศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และความตองการควรดําเนินการอยางเปนระบบ คือ มีการเตรียมการ           
มีการวางแผนดําเนินการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ มีการวิเคราะหและทบทวน
ภารกิจ และดําเนินการรวบรวมขอมูล ขั้นตอนการจัดทําแผน ควรดําเนินการกําหนดจุดประสงค 
เปาหมาย มาตรฐาน กลยุทธ โครงสรางของแผน งบประมาณ และรายละเอียดของโครงการ 

                                                 
 78บุญเลี้ยง  คําชู,  “การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2544), บทคัดยอ. 
 79แสงเดือน  แสงอุทัย,  “กลยุทธการบริหารแบบพึ่งพากันแบบการผนึกกําลังเพ่ือ
ความรวมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), บทคัดยอ. 
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ขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ ควรดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร และควบคุมกํากับ ติดตามและใหการนิเทศ 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลควรกําหนดกรอบการติดตามผล จัดทําเครื่องมือ เก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและกําหนดแนวทางการพัฒนา ขั้นตอนการปรับแผนหรือทําแผน
ใหมควรมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางและมาตรฐานของการปรับแผนหรือทําแผนใหม ที่อยู
บนพื้นฐานของการมีสวนรวมและความพึงพอใจรวมกันของบุคลากร80 
 กานต เสกขุนทด  ไดศึกษาสภาพและปญหาการจัดทําแผนกลยุทธของผูบริหาร
โรงเรียนนํารองการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ       
การประถมศึกษาแหงชาติ  พบวา ปญหาการจัดทําแผนกลยุทธคือบุคลากรไมกลาแสดงความ
คิดเห็นอยางตรงไปตรงมา วิทยากรที่ใหความรู ขาดความรูและประสบการณในการประเมิน
สถานภาพสถานศึกษา การกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดผลผลิตหลัก และการกําหนดกลยุทธ  
ในการอบรมวิทยากรไมไดเนนเรื่องการกําหนดตัวชี้วัด81    
 พรพิมล ชินภักดี ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาการจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม พบวา บุคลากรโดยรวมและจําแนกตามสถานภาพ มีปญหาการจัดทําแผนกลยุทธ   
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายดานพบวา มีปญหาในระดับปานกลางทุกดาน        
เรียงตามลําดับไดแก ดานการกําหนดกลยุทธ ดานการกําหนดทิศทางของโรงเรียน และดาน
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีปญหาในการจัดทําแผน     
กลยุทธของโรงเรียนไมแตกตางกัน82 
 เมตตา  ชูเลิศ  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง สภาพการนําแผนกลยุทธมาใชในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ 1-2  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  ผลการวิจัย

                                                 
 80ไพโรจน  กุลอ้ึงประเสริฐ, “แนวทางการวางแผนการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 
บทคัดยอ. 
 81กานต  เสกขุนทด, “การศึกษาสภาพและปญหาการจัดทําแผนกลยุทธของผูบริหาร
โรงเรียนนํารองการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ        
การประถมศึกษาแหงชาติ” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), บทคัดยอ. 
 82พรพิมล  ชินภักดี, “ปญหาการจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม” (การคนควาอิสระ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546), บทคัดยอ. 
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พบวา สภาพการนําแผนกลยุทธมาใชในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ 1-2  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  อยู ในระดับมากทั้ งภาพรวมและรายดาน             
เรียงตามลําดับดังนี้ การพัฒนาผูเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ สงเสริมใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมีศักยภาพ
ดานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนโดยเนนการมีสวนรวม การสรางความเสมอภาค
ในโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา สงเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตาม
แนวสื่อเสรี สงเสริมการประเมินคุณภาพระดับชาติ และสงเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ดานปญหาและขอเสนอแนะในการนําแผนกลยุทธมาใชในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานชวงชั้นที่ 1-2  ดานสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนมีความยากจนสงผลใหเกิด
ปญหาในการศึกษาตอของผูเรียน ควรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน และควรสงเสริมใหชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สถานประกอบการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา83  
 สมพร  เมืองแปน  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร
เชิงกลยุทธในสถานศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  การบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาโดยรวมและ
รายขั้นตอนอยูในระดับมาก และการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนโดยรวมไมแตกตางกัน สถานศึกษาตองมีการบริหารเชิงกลยุทธทั้งในดานการ
วางแผนกลยุทธ การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ และการประเมินและการควบคุมกลยุทธ ที่สอดรับ
กับนโยบายของหนวยเหนือ  ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย
ผลผลิต มีความคุมคาตามตัวชี้วัดทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ เวลา และคาใชจาย ในสวนของ
สถานศึกษาเอกชนจะตองดําเนินกิจกรรมเพื่อกอใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพภายใตมาตรฐาน
เดียวกับสถานศึกษาภาครัฐ สถานศึกษาจะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายอยางเหมาะสมดวยความพึงพอใจ เพื่อประโยชนสูงสุดใน    
การพัฒนาโรงเรียน84 
 
 

                                                 
 83เมตตา  ชูเลิศ, “สภาพการนําแผนกลยุทธมาใชในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชวงชั้นที่ 1-2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2547), บทคัดยอ. 
 84สมพร  เมืองแปน, “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธใน
สถานศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2548), 163. 
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งานวิจัยตางประเทศ   
 บาลดวิน (Baldwin) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การใชกระบวนการวางแผนกลยุทธใน
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แหง เพื่อวินิจฉัยและทําความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนและ
ยับยั้งการนํารูปแบบการวางแผนกลยุทธมาใชในโรงเรียน 10 คน  ผลการศึกษาพบวา มีปจจัย  
ที่สนับสนุนการนํารูปแบบการวางแผนกลยุทธมาใช ไดแกความเปนวิชาชีพของบุคลากร        
การสมานสามัคคีของบุคลากร ภาวะผูนําของครูใหญ เปดเผยสรางถึงความตองการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากร และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนสํานักงานจาก
ทองถิ่น สวนปจจัยที่ยับยั้งการนํารูปแบบดังกลาวมาใช ไดแกการขาดปจจัยสงเสริมขอใด      
ขอหน่ึงขางตน  ความไมเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ และจัดสรรเวลาใหกับ      
การจัดทําแผนกลยุทธไมเพียงพอ85  
 เทแรน  (Teran)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธระบบการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตเมือง  ผลการวิจัยพบวา การวางแผนเชิงกลยุทธของโรงเรียนดังกลาวมีผลดีตอ
โรงเรียนและทําใหผูบริหารมีความตั้งใจ กระตือรือรนในการรวมมือพัฒนางานกับผูนําชุมชน 
มากขึ้น ปญหาและอุปสรรคในการวางแผนเชิงกลยุทธของโรงเรียนในเขตเมือง คือ การคัดเลือก
และการฝกอบรมผูรับผิดชอบและขนาดของกลุมใหญเกินไป86 
 บีลล (Beall) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนเอกชน :         
การสรรหาครู  คาตอบแทนครู  การพัฒนาครู  และระยะเวลาการอยูในองคกรของครู         
ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย หากการลงทุนในดานการศึกษาไมเพ่ิมสูงขึ้นแลว  โรงเรียนคงจะ
ประสบกับปญหาหรือความยากลําบากในการแขงขันเพื่อใหไดครูที่มีความสามารถมาทํางานใน
โรงเรียน  การศึกษานี้นําเสนอหัวขอเก่ียวกับการสรรหาครู  คาตอบแทนครู  การพัฒนาครู  และ
ระยะเวลาในการอยูปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน  การเก็บรวบรวมขอมูลกระทําโดยใช
แบบสอบถามครู 652 คน จาก 21 โรงเรียนเอกชนในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา 1)  ในอีก 
10 ปขางหนา จะมีความตองการครูเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะครูสอนวิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร  2)  โครงสรางระบบบริหารคาตอบแทนมีผลกระทบตอความพึงพอใจของครูนอย
กวาการนําคาตอบแทนที่โรงเรียนอ่ืนเสนอมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนที่ครูไดรับในปจจุบัน   
3)  คณะกรรมการโรงเรียนควรจะบริหารระบบคาตอบแทนใหบรรลุ พันธกิจและปรัชญาโรงเรียน   
4)  ในการบริหารบริหารระบบคาตอบแทนตาง ๆ  ควรจะนําเรื่องของหมวดวิชาตาง ๆ ของ
                                                 
 85Mark D. Baldwin, “Implementation of Strategic Planning in a Public School 
Setting: A case Study,” Dissertation Abstracts International 55, 4 (October 1994) :     
224-A. 
 86Ralph Teran, “A case Study of Strategic Planning in a Large Urban School 
District (Urban Education),”  Dissertation Abstracts International (October 1997) : 1771. 
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โรงเรียนเขาไปพิจารณาดวย  5)  ผูบริหารโรงเรียนมีแนวทางในการพิจารณาระบบเงินเดือน    
3 แนวทางดวยกัน คือ  5.1) แนวทางที่ตายตัว  โดยยึดประสบการณการทํางานเปนหลัก       
5.2)  แนวทางที่พิจารณาจากผลการทํางาน  5.3)  ไมมีเกณฑที่กําหนดแนนอน  เม่ือโรงเรียน
ตองเขาไปแขงขันกับระบบตลาดการศึกษาเสรี  และ 6)  โรงเรียนที่ไมมีนโยบายดาน
คาตอบแทนที่ชัดเจนจะตองสรางความเขาใจในกลุมครู  เพ่ือไมใหเกิดปญหาเรื่องความไม
ยุติธรรมในการพิจารณาขั้นเงินเดือน87       
 ฟรัมคิน (Frumkin)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางโรงเรียนใหม : การบริหารเชิง     
กลยุทธของโรงเรียนในกํากับของรัฐ  ซึ่งการวิจัยนี้ไดนําเสนอโครงรางแนวคิดเกี่ยวกับความ
หลากหลายของการบริหารจัดการโรงเรียนในกํากับของรัฐและความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
โรงเรียนเหลานี้  ผลการศึกษาพบวา  ภาระงานของการบริหารมี  3  ประการ คือ การให      
การสนับสนุนและการสรางความชอบธรรมในการบริหารงานภายในโรงเรียน  การระดม
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการใหบริการทางการศึกษาที่ดี และการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน  รายงานฉบับนี้มุงเนนศึกษาเรื่อง องคประกอบของยุทธศาสตรและ
กระบวนการพัฒนาโรงเรียน องคประกอบ 3 ดานของการบริหารจัดการโรงเรียนในกํากับของรัฐ  
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  อาจจะกลาวสรุปไดวาผูบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐไม
สามารถบริหารงานโดยมุงเนนในดานการศึกษาเพียงดานเดียว  แตจะตองมีความเขาใจในเรื่อง
การบริหารองคกรดวย  โดยเฉพาะองคกรที่ไมมุงแสวงหาผลกําไรที่อยูในสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป  ผูบริหารจะตองเขาใจบทบาทของตนเองที่จะตองรับผิดชอบจัดหาทรัพยากร
และใหการสนับสนุนแกบุคลากรในองคกร  นอกจากนี้การบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐ
คอนขางเปนไปดวยความลําบาก  เพราะผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติในการเปนครูใหญโรงเรียน  
รัฐบาลที่มีความเชี่ยวชาญในดานการปกครอง และจะตองมีคุณสมบัติของการเปนผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนที่มีความใสใจในรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน     
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนในกํากับของรัฐนับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้น 
โรงเรียนเหลานี้จึงมีความตองการผูบริหารที่มีทักษะในการบริหารที่ดีอยางเรงดวน88 
 อารป (Arpie) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธในองคกรที่เนนผลการ
ปฏิบัติงานเปนหลักซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินขอบขายและการดําเนินการขององคกรที่ยึด 

                                                 
 87John Beall, Strategic Management of Private Schools : Recruitment, 
Compensation, Development, and Retention of Teachers. [Online], accessed 20 
February 2007. Available from http://proquest.umi.com/ 
 88Peter Frumkin, Creating New School : The Strategic Management of 
Charter Schools [Online], accessed 20 February 2007. Available from http://www.aecf. 
org. 
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ผลการปฏิบัติงานเปนหลัก (PBO) ที่ไดบูรณาการระบบการบริหารเชิงกลยุทธเขามาใชบริหาร
องคกรเพื่อใหเกิดความโปรงใสในการทํางานและเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน การวิจัย
นี้ไดทําการศึกษาการบริหารจัดการของ Federal  Student Aid กระทรวงศึกษาธิการที่มี      
การบริหารงานที่มีความยืดหยุน และมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานไปสูการบริหารจัดการ   
ที่เนนผลการปฏิบัติงานเปนหลัก  ซึ่งถือวาประสบความสําเร็จในการบริหารงาน  งานวิจัยนี้      
มีความสําคัญเปนอยางมาก รัฐบาลกําลังใหความสนใจในเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธมาก  
เนื่องจากในชวงปลายทศวรรษ 1990  มีองคกรที่บริหารงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์หรือเนนผล
การปฏิบัติงานเปนหลักเกิดขึ้น   ผลการวิจัยพบวา  นโยบายการบริหารองคกรที่มุงเนนผล    
การปฏิบัติงานสงเสริมใหองคกรเกิดการยอมรับระบบการบริหารเชิงกลยุทธ  การเปลี่ยนแนว
การบริหารงานนี้ทําใหการปฏิบัติงานเปนลักษณะของการดําเนินธุรกิจมากขึ้น  เนนลูกคาและ
ผลการปฏิบัติงานเปนหลัก เม่ือ FSA ไดนําระบบการบริหารงานที่มุงเนนผลการปฏิบัติงานนี้มา
ใชทําใหผลการดําเนินงานดีขึ้น  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสรางความนาเชื่อถือ
และความโปรงใสในการทํางานอีกดวย89 
 อโคมาส (Akomas) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ภาวะสมองไหลในประเทศไนจีเรีย : ทฤษฎี
การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับอุดมศึกษา   กลาววาระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ
ไนจีเรียที่ประสบกับปญหาภาวะสมองไหล  ทําใหขาดผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาการเปนอยางมาก 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไรเสถียรภาพทางการเมือง และระบบการบริหารเศรษฐกิจมหภาคดาน
ทรัพยากรทางการศึกษาไมมีประสิทธิภาพมากพอ จึงสงผลกระทบใหไมมีการพัฒนาทางดาน
วิชาการ  ไมมุงเนนในคานิยมของการเปนนักวิชาการในระดับศาสตราจารย  ซึ่งปญหาน้ีเปน
ปจจัยสําคัญที่บั่นทอนการเจริญเติบโตของสถาบันการศึกษาตางๆ ในประเทศไนจีเรีย จึงทําให
สถาบันทางการศึกษาไมสามารถผลิตตนทุนมนุษยที่มีทักษะ ความรู และความสามารถได ทั้ง ๆ 
ที่ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่จําเปนในการพัฒนาประเทศชาติ และเปนปจจัยสําคัญอันดับ
แรกของการธํารงไวซึ่งความเจริญทางดานวิทยาการ  นอกจากนี้ สาเหตุที่ทําใหสถานการณ
ภาวะสมองไหลของประเทศไนจีเรียยิ่งเลวรายยิ่งขึ้น คือ อัตราของนักศึกษาที่เรียนระดับ
ปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยตางประเทศและนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทในประเทศต่ํามาก  จึงทําใหมหาวิทยาลัยไมมีคณาจารยที่มีศักยภาพ ดวยเหตุนี้  
การอุดมศึกษาจึงไดสนับสนุนระบบการศึกษาโดยใหการเกื้อกูลทางสังคมในดานวิชาการและ
มวลชน ซึ่งเปนแนวทางสําคัญในการระดมทรัพยากรเพื่อแกไขปญหาภาวะสมองไหล            
มีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางในการชวยทําใหการอุดมศึกษามีประสิทธิภาพมาก

                                                 
 89Balian G. Arpie, Strategic management in a performance based  
organization [Online], accessed 20 February 2007. Available from http://proquest.umi. 
com/ 
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ยิ่งขึ้น และเพื่อแกไขปญหาภาวะสมองไหลโดยการนําแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธมา
ประยุกตใช  และเปดโอกาสทางการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น90 
 รีด  (Reid)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธและ
ภาวะผูนําในสถาบันอุดมศึกษาที่อยูในกํากับของรัฐโคโลราโดและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่ง
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธและภาวะผูนํา
ของอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโคโลราโดที่ผูวิจัยเลือกศึกษา ผูวิจัยไดเปรียบเทียบ
การบริหารเชิงกลยุทธและภาวะผูนําของอธิการบดีโดยวิเคราะหแผนกลยุทธและนโยบายของ
สถาบันที่คัดเลือกไว โดยเริ่มตนจากการเปรียบเทียบองคประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ
และสภาวะผูนําของอธิการบดีกอน จากนั้นจึงศึกษาหาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิง    
กลยุทธและภาวะผูนํา  กลุมตัวอยาง คือ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในรัฐโคโลราโด       
การเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยใชวิธีการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับประเภทของการบริหารเชิง      
กลยุทธ และการสัมภาษณอธิการบดีและรองอธิการบดีในสถาบันที่คัดเลือกไวในเรื่องรูปแบบ
ภาวะผูนํา กรอบแนวคิดการวิจัยนี้คือ ประเภทการบริหารเชิงกลยุทธของชัฟฟและโคป และ
รูปแบบภาวะผูนําของนิวแมนนและเบนซิมอน  กรอบแนวคิดนี้ไดเชื่อมโยงประเภทของ       
การบริหารเชิงกลยุทธเขากับรูปแบบภาวะผูนํา  ตามแนวคิดของ ชัฟฟและโคป การบริหาร
เชิงกลยุทธแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ทางตรง (linear)  ปรับเปลี่ยน  (adaptive) และตีความ  
(interpretive) รูปแบบภาวะผูนําตามแนวคิดของนิวแมนนและเบนซิมอน  มี 4 ประเภท คือ ผูนํา
ที่เปนผูริเริ่ม ผูนําที่เปนผูประสานงาน ผูนําที่เปนผูใหคําแนะนํา และผูนําที่คอยดูแลอยูหาง ๆ 
ผลการวิจัยพบวา ประเภทตางๆ ของภาวะผูนํานั้นมีความสัมพันธกับประเภทการบริหารเชิง  
กลยุทธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ91   

 

สรุป 
 

 โรงเรียนเอกชนเปนสถานศึกษาที่อยูเคียงคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด  และ          
มีบทบาทสําคัญในการเปนสวนหนึ่งที่ชวยรัฐในการจัดการศึกษาของชาติ  การจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพจึงมีความสําคัญยิ่งตอการศึกษาเอกชน  เพราะการบริหารงานของสถานศึกษาเอกชน  
มีความแตกตางจากสถานศึกษาของรัฐ คือ มีลักษณะทางธุรกิจการศึกษา  การบริหารงาน
                                                 
 90Chalie Akomas, Examining the brain issues in Nigeria : A Strategic 
management approach for higher education  [Online], accessed 20 February 2007. 
Available from http://proquest.umi.com/  
 91Linda Reid, The relationship between strategic management and president 
leadership in selected Colorado state supported and private institutions of higher 
education  [Online], accessed 20 February 2007. Available from http://www.aecf.org. 
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สถานศึกษาจึงตองมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถอยูรอดไดอยาง
มีเสถียรภาพเปนที่ตองการของลูกคา ผูบริหารจึงตองมีการบริหารเชิงกลยุทธ มีการนํากลยุทธ
มาปรับใชในการจัดการศึกษาชวยใหผูบริหารทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะท ี่เกิดขึ้น         
เพ่ือเตรียมหาวิธีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่สนองตอบความ
พึงพอใจของผูเรียนและผูปกครองใหเกิดความพึงพอใจสถานศึกษา เปนที่ยอมรับ ใหความ
ไววางใจ สงผลตอการตัดสินใจในการสงบุตรหลานเขาเรียน  ดังนั้นการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนการแสดงความถึงความรูความสามารถ  เทคนิคการวางแผนของ
ผูบริหาร   และผูมีสวนเกี่ยวของเกิดความเชื่อม่ัน ประกอบดวยการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ   
1) การวางแผนเชิงกลยุทธ   2) การจัดโครงสรางและทรัพยากร  3) การบริหารบุคลากรและ  
การอํานวยการ  4) การปฏิบัติตามกลยุทธ  และ  5)  การติดตามและประเมินผล เพ่ือให      
การบริหารการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสนองความตองการของผูเรียนผูปกครองชุมชนและ
สังคม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

  
 

บทที่ 3 
  

การดําเนินการวิจัย 
             

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน และ 2) ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive research)              
ใชสถานศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2 เปนหนวย
วิเคราะห (unit of analysis) การดําเนินการวิจับประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอน
ดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 

ข้ันตอนการดําเนินการวจิัย 
 

 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย    
ที่กําหนดไวผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน  3  ขั้นตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการจัดเตรียมโครงการเพื่อให      
การดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ โดยการศึกษาสภาพ ปญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาจากเอกสาร ตํารา บทความ ขอมูลจากรายงานการวิจัยตาง ๆ รวมทั้งแนวคิด 
ขอบขายทางทฤษฎีที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือนํามาจัดทําโครงราง    
การวิจัย นําเสนอคณะกรรมการ อาจารยผูควบคุมเพื่อขอคําแนะนําและความเห็นชอบใน       
การเสนอโครงรางการวิจัยตอภาควิชาเพื่อนําเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  
 ข้ันตอนที่ 2    การดําเนินการวิจัย  เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสราง หรือพัฒนาเคร่ืองมือ 
ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือ  นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง   
ที่กําหนด แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกตอง เพ่ือใหไดผลการวิจัยที่ใกลเคียง
ที่สุด แลวนํามาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลผลการวิเคราะหขอมูล  
 ข้ันตอนที่ 3   การรายงานผลการวิจัยเปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานเพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมการคนควาอิสระ  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  และปรับปรุงแกไขตามที่
คณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระเสนอแนะ แลวนํามาจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณเสนอ
ตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติการจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธวีจิัย 
 

 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีประสิทธิผลสูงสุดและสอดคลองตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย 
ประชากร และตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้       
 

แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive  research)  ที่มีแผนแบบ   
การวิจัยในลักษณะของกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot, 
non-experimental case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
    S  หมายถึง ประชากร 
   X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
   O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ไดแก สถานศึกษาเอกชน ที่เปดสอนระดับอนุบาล ถึง
ระดับชวงชั้นที่ 2 สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต1และเขต 2 จํานวน 33 
โรงเรียน  
 

ผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 1 คน 
ผูชวยผูบริหาร 1 คน และครู 2 คน รวมทั้งสิ้น 132  คน ดังตารางที่ 1 
 
 

                  O     
 
                                      
      S                           X 
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ตารางที่ 1  จํานวนประชากร และผูใหขอมูล 
 

ประชากร ผูใหขอมูล 

เขตพื้นที่การศึกษา อําเภอ 
จํานวน
โรงเรียน ผูบริหาร 

ผูชวย 
ผูบริหาร ครู รวม 

เมือง      11      11     11 22 44 
กําแพงแสน 2 - - - - 1 
ดอนตูม 2 2 2 4 8 
นครชัยศร ี 8 8 8 16 32 
สามพราน 8 8 8 16 32 
บางเลน 1 1 1 2 4 

พุทธมณทล 3 3 3 6 12 
2 

รวม      35      33     33  66   132 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน  และตัวแปรที่ศึกษา   
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
             1. ตัวแปรพื้นฐาน ไดแก  ตัวแปรที่ เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา  และประสบการณการทํางาน 
             2. ตัวแปรที่ศึกษา เปนตัวแปรที่ใชในการวิจัย เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานเชิงกลยุทธของ ถวิล มาตรเลี่ยม  ซึ่ง
ประกอบดวยกลยุทธ  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
              1) การวางแผนเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการพัฒนาเปาหมายของโรงเรียน 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา โดยศึกษา
สภาพของโรงเรียน วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนเพ่ือหาจุดออน จุดแข็ง และ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเพ่ือทราบเกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคที่สงผลตอการจัด
การศึกษา และกําหนดทิศทางของโรงเรียนโดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ
โรงเรียน  ปจจัยสําคัญในการวางแผนคือ  การเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  บุคลากรที่
เกี่ยวของทุกฝายไดแก  คณะครู ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
สรางความมั่นใจในผลสําเร็จของการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
               2) การจัดโครงสรางและทรัพยากร  หมายถึง กระบวนการจัดโครงสรางองคกร 
การบริหารจัดการในการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติ โดยมีการกําหนดสายการบังคับ
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บัญชามีชองทางการติดตอสื่อสารที่เหมาะสมคลองตัว มีการแบงงานและจัดคนใหเหมาะสมกับ
งานที่จะปฏิบัติ กําหนดกรอบงานที่ใชในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน บุคลากรทุกคนมีสวนรวม
ในการดําเนินงานของโรงเรียน สําหรับการจัดทรัพยากร  หมายถึง  การจัดทรัพยากรใหกับ
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่อยูในแผนงาน  สงเสริมการผลิตสื่อ อุปกรณที่มีคุณภาพ และนวัตกรรม
สมัยใหม การจัดอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนที่เอ้ือตอการเรียนการสอน  
รวมทั้งเนนย้ําการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 
  3) การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ  หมายถึง การจัดสรรบุคลากร   
การคัดเลือกบุคลากร เขาทํางานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ  สรางความชัดเจน
เกี่ยวกับบทบาทในการรับผิดชอบ ชี้แนะเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับตาง ๆ รวมทั้งการนิเทศ
แนะนําใหคําปรึกษา  สนับสนุนใหพัฒนาความรูทักษะดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ การจูงใจ
บุคลากรใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  สําหรับการอํานวยการ   หมายถึง              
การมอบหมายความรับผิดชอบในแกบุคลากร  สรางขวัญกําลังใจใหปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ  เปดโอกาสใหแตละคนไดคิดอยางอิสระ และแกไขความขัดแยง  กระตุนใหเกิด
ความคิดสรางสรรคและมีพลังในการนําแผนไปสูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด 
                4) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ หมายถึง กระบวนการนําแผนงาน โครงการที่
ไดวางไวเขาสูระบบการบริหารจัดการตามขั้นตอนและตารางเวลาที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติ
การประจําป มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยผูบริหารจะเปนผูกระตุน สนับสนุน ใหคําแนะนํา และอํานวยความสะดวก บุคลากรทุกคนมี
สวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน สรางความสัมพันธภายในหมูคณะ    
                5) การติดตามและประเมินผล   หมายถึง  กระบวนการตรวจสอบผล         
การดําเนินงานของโรงเรียนหลังจากการปฏิบัติตามแผน รวมทั้งผลการดําเนินงานของโครงการ
เสร็จสิ้นแลว  เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานตอบสนองตอนโยบาย ปรัชญา และเปาหมายของ
โรงเรียนหรือไมเพียงใด ดังนั้นโรงเรียนจะตองสรางระบบการประเมินแผนงาน และโครงการ 
รวมทั้งการประเมินบุคลากร และนําขอมูลที่ไดมาทบทวนการกําหนดนโยบาย การจัดทํา
แผนงานและโครงการ เพื่อการปรับโครงสรางการปฏิบัติงานการบริหารเชิงกลยุทธ และ      
การเสริมแรงในการใหกําลังใจดวยวิธีการตางๆ เพ่ือการปฏิบัติงานของโรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคตอไป 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน 
ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   
มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (checklist)  เ พ่ือสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม  ไดแก 1) เพศ 2) อายุ  3) วุฒิการศึกษา 4) ตําแหนงในปจจุบัน และ 5) อายุ
ราชการ  
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษา    ซึ่งผูวิจัยพัฒนาจากแบบแนวคิดของ  ถวิล มาตรเลี่ยม เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธของ
ผูบริหาร  มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดจัดลําดับคุณภาพ  (rating scale) 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของไลเคิรท  (Likert)1  โดยมีการกําหนดคาน้ําหนักเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับ 1 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน อยูในระดับ
นอยที่สุดใหคาน้ําหนัก  1  คะแนน 

   ระดับ 2 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน อยูในระดับ
นอยใหคาน้ําหนัก  2  คะแนน 

   ระดับ 3 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน อยูในระดับ
ปานกลางใหคาน้ําหนัก  3  คะแนน 

   ระดับ 4 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน อยูในระดับ
มากใหคาน้ําหนัก  4  คะแนน 
 ระดับ 5 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน อยูในระดับ
มากที่สุดใหคาน้ําหนัก  5  คะแนน 
             ตอนทายของแบบสอบถามแตละขั้นตอนเปนคําถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของ
ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน                      
 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1  ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ
จากเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อเปนแนวในการสรางแบบสอบถาม นําขอมูลที่
ไดศึกษามากําหนดโครงสรางในการสรางแบบสอบถามและขอบเขตของเนื้อหาโดยขอคําแนะนํา
จากอาจารยที่ปรึกษา สรางแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหาที่กําหนด  นําแบบสอบถามที่สราง
เสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา แลวนํากลับมาแกไขปรับปรุง 

                                                 
 1Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน,  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2531), 107-108.  
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 ข้ันตอนที่ 2  นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5 ทาน  เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงในดานเนื้อหา  (content  validity)  และภาษาที่ใช และนํามาวิเคราะหดวยคา
ดัชนีความสอดคลองรายขอโดยใชเทคนิค IOC  (Index of Item-Objective Congruence) 
 ข้ันตอนที่ 3   นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับ
ผูบริหารและครู ที่ไมใชประชากร โรงเรียนละ 4 คน จํานวน 8 โรงเรียน รวม 32 ฉบับ    
 ข้ันตอนที่  4  คํานวณหาความเชื่อม่ัน  (reliability) ของแบบสอบถามที่ไดรับคืน
ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)2  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ไดคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.9609 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1.  ทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   เพื่อออกหนังสือ
ขอความรวมมือผูบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม เขต 1 และเขต 2 ที่เปนกลุม
ประชากรที่ศึกษาตอบแบบสอบถาม 
 2.  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน
ดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมดแลว  ผูวิจัยไดพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดเพื่อคัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณครบถวน  แลวรวบรวมแบบสอบถามที่
สมบูรณมาจัดระเบียบขอมูลลงรหัส จากนั้นนําขอมูลไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS 
(statistical package for the social science)3    
 1.  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถี่  
(frequency) และคารอยละ (percentage) 
 2.  วิเคราะหระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนเอกชน 
ผูวิจัยใชการหาคาเฉลี่ย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D)  โดยนําคาเฉลี่ย ( x ) ไปเทียบ
กับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา การบริหารเชิงกลยุทธ
ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน อยูในระดับนอยที่สุด 

                                                 
 

2Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3nd ed. (New York : 
Harper & Row Publisher, 1974), 161. 
 3ธานินทร  ศิลปจารุ, การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS, พิมพครั้งที่ 4   
(กรุงเทพฯ : บริษัท วี. อินเตอรพร้ินท จํากัด, 2548), 239.  
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            คาเฉลี่ย  1.50  ถึง  2.49  แสดงวา  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย  2.50  ถึง  3.49  แสดงวา  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  3.50  ถึง  0.49  แสดงวา  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย  4.50  ถึง  5.00  แสดงวา  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชนอยูในระดับมากที่สุด 
 3. วิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาเอกชน จากคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  

 

สรุป 
 

 การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือทราบ 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 2)  ปญหาและขอเสนอแนะ
ในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  โดยมีสถานศึกษาเอกชนที่เปดสอน
ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชวงชั้นที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1 และ
เขต 2  จํานวน 33 แหง  เปนหนวยวิเคราะห  ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา   
ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา และครู  รวมทั้งสิ้น 132 คน  สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ  ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากแนวคิดของ ถวิล 
มาตรเลี่ยม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย 
( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

 
 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัย เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือทราบการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ปญหาและ
ขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน โดยใชโรงเรียนจํานวน 
33 โรงเรียน เปนหนวยวิเคราะห ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไป จํานวน 132 ฉบับ ไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 132 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 จากนั้นไดนําขอมูลมาวิเคราะห
และเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย  จําแนกเปน  3 ตอน  ดังน้ี  
 ตอนที่  1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 ตอนที่  2  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศกึษาเอกชน   
 ตอนที่  3  ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 
เอกชน   
        

ตอนที่ 1   สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งผูใหขอมูล
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดแก  ผูบริหาร  1 คน  ผูชวยผูบริหาร 1 คน  และครู  2 คน ของโรงเรียน
เอกชน ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชวงชั้นที่ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต1 
และเขต 2 จํานวน 132 คน ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ 
(percentage) ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 2  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพและขอมูลทัว่ไป จํานวน รอยละ 
1.  เพศ 
         1.  ชาย 
         2.  หญิง 

 
         28 
       104         

 
21.20 
78.80 

รวม 132 100.00 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 
 

สถานภาพและขอมูลทัว่ไป จํานวน รอยละ 
2.  อายุ 
         1.  นอยกวา  25  ป 
         2.  25 -  35  ป 
         3.  36 -  45  ป  
         4.  46  ขึ้นไป 

 
        10 
        36 
        47 
        39 

 
7.60     
27.30 
35.60 
29.50 

รวม        132 100.00 
3.  ระดับการศึกษา 
         1.  ต่ํากวาปริญญาตรี 
         2.  ปริญญาตร ี
         3.  ปริญญาโท 
         4.  ปริญญาเอก 

  
          9 
       100 
         22 
           1 

 
6.80 
75.80    
16.30 
0.80 

รวม        132 100.00 
4.  ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานในโรงเรียนเอกชนแหงนี้ 
         1.  นอยกวา  5  ป 
         2.  5  - 10 ป 
         3.  11 - 15  ป 
         4.  16 - 20  ป 

 
         31 
         28 
         25 
         48 

 
23.50 
21.20 
18.90 
36.40 

รวม        132 100.00 
5.  ประสบการณการทํางานในตําแหนงในปจจุบัน 
          1.  นอยกวา  5  ป 
          2.  5 – 10  ป 
          3.  11 – 15  ป 
          4.  16 – 20  ป 

 
34 
45 
18 
35 

 
25.80 
34.10 
13.60 
26.50 

รวม       132 100.00 
6.  ตําแหนงปจจุบัน 
           1.  ผูบริหาร 
           2.  ผูชวยผูบริหาร 
           3.  ครูผูสอน 

 
33 
33 
66 

 
25.00 
25.00 
50.00 

รวม       132 100.00 
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 จากตารางที่  2  พบวาผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน  104 คน คิดเปน
รอยละ 78.80 เพศชาย จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 21.20 อายุของผูใหขอมูลสวนใหญอยู
ระหวาง 36-45 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 35.60 รองลงมามีอายุ 46 ปขึ้นไป จํานวน 39 
คน คิดเปนรอยละ 29.50 อายุไมเกิน 25 ป มีนอยที่สุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.60  
ระดับการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 75.80  
รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 16.7 และจบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกนอยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.80 การปฏิบัติงาน สวนระยะเวลาใน
การในโรงเรียนเอกชนแหงนี้ 16-20 ป มากที่สุด จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 36.40   
รองลงมาระยะเวลานอยกวา  5 ป จํานวน 31 คน  คิดเปนรอยละ 23.50  รองลงมาระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 11-15 ป นอยที่สุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 18.90 ประสบการณการทํางานใน
ตําแหนงปจจุบัน 5-10 ป มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 34.10 รองลงมา16-20 ป จํานวน 35 
คน คิดเปนรอยละ 26.50 ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน นอยที่สุด 11-15 ป 
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 13.60 การทํางานในตําแหนงปจจุบัน เปนครูมากที่สุด จํานวน  
66 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาเปนผูบริหาร จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และ
ผูชวยผูบริหาร จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 25.00 
 

ตอนที่ 2  การบริหารเชิงกลยทุธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
 การวิเคราะหระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน โดย
ภาพรวมและจําแนกตามรายตัวแปรทั้ง 5  ขั้นตอน คือ  1) การวางแผนเชิงกลยุทธ  2) การจัด
โครงสรางและทรัพยากร  3) การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ  4)  การปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ  และ  5)  การติดตามและประเมินผล  ผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย  ( x )   และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลวนําคาเฉลี่ย ( x ) เปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท  
(Best)  ดังตารางที่ 3   
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ตารางที่ 3   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับการบริหารเชิงกลยทุธของผูบริหาร 
                สถานศึกษาเอกชน   โดยภาพรวม 

                                         (n= 33) 
 

ขอที่ 
 

การบริหารเชงิกลยุทธ 
 

คาเฉลี่ย 
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คา 
ระดับ 

1. การวางแผนเชิงกลยุทธ 4.19 0.63 มาก 
2. การจัดโครงสรางและทรัพยากร 4.24 0.59 มาก 
3. การบริหารบคุลากรและการอํานวยการ 4.22 0.64 มาก 
4. การปฏิบัตติามแผนกลยุทธ 4.34 0.60 มาก 
5. การติดตามและประเมินผล 4.16 0.65 มาก 

รวม 4.23 0.58 มาก 
          
    จากตารางที่ 3 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนใน
ภาพรวมและทุกขั้นตอนอยูในระดับมาก ( x  = 4.23, S.D. = .058) โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี้ การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ ( x  =  4.43, S.D. = 0.60) การจัดโครงสราง
และทรัพยากร ( x   = 4.24, S.D. = 0.59) การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ  ( x  = 4.22, 
S.D.= 0.64) การวางแผนเชิงกลยุทธ ( x  = 4.19, S.D. = 0.63) และการติดตามและประเมินผล  
( x   = 4.16, S.D. = 0.65) 
 

ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
  สถานศึกษาเอกชน  ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ         

                                                  (n=33) 

ขอที่ การบริหารเชงิกลยุทธ 
 

คาเฉลี่ย 
( x ) 

สวนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คา 
ระดับ 

1. ผูบริหาร ครู  และบุคลากรรวมกันวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนเพื่อหาจุดออน  
จุดแข็งในการพัฒนาโรงเรียน 

 
4.23 

 
0.73 

 
มาก 

2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมกันวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนเพื่อทราบถึง
โอกาสและอุปสรรคในการพฒันาโรงเรียน 

 
3.99 

 
0.81 

 
มาก 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
                                                  (n=33) 

ขอที่ การบริหารเชงิกลยุทธ 
 

คาเฉลี่ย 
( x ) 

สวนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คา 
ระดับ 

3. มีการนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
มากําหนดกลยุทธในการพฒันาโรงเรียน 4.08 0.75 มาก 

4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมกันกําหนดทิศทาง 
ในการพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน 4.23 0.77 มาก 

5. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
กําหนดวิสัยทศัน ปรัชญา และเปาหมายของ
โรงเรียน 

4.25 0.83 มาก 

6. ผูบริหารแจงใหบุคลากรทราบเกี่ยวกบัเปาหมาย
ของโรงเรียนอยางชัดเจน 4.44 0.79 มาก 

7. ผูบริหารสงเสริมการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อ
นําขอมูลมาวิเคราะหในการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน 

4.14 0.80 มาก 

8. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝาย ไดแก ครู 
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการวางแผน
เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

 
4.08 

 
0.89 

 
มาก 

9. ผูบริหารสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธขาวสาร
ของโรงเรียนใหผูปกครอง และชุมชนรบัทราบ
อยางสม่ําเสมอ 

 
4.14 

 
0.91 

 
มาก 

10. ผูบริหาร และครู มีสวนรวมในการกําหนด 
เปาหมายของผูเรียน 

 
4.33 

 
0.74 

 
มาก 

 รวม 4.19 0.63 มาก 
 

 จากตารางที่  4 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ขั้นตอน   
การวางแผนเชิงกลยุทธ  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.19, S.D. = 0.63)  เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหารแจงใหบุคลากรทราบเกี่ยวกับ
เปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ( x  = 4.44, S.D. = 0.80)  รองลงมา
ผูบริหารและครูมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของผูเรียน  ( x  = 4.33, S.D. = 0.74)  สวน
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ผูบริหารครูและบุคลากรรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนเพื่อทราบถึงโอกาส
และอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียน  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( x  = 3.99, S.D = 0.81)    
  

ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการบรหิารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
              สถานศึกษาเอกชน   ขั้นตอนการจัดโครงสรางและทรัพยากร                                                 
                            (n=33) 

ขอที่ การบริหารเชงิกลยุทธ 
 

คาเฉลี่ย 
( x ) 

สวนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คา 
ระดับ 

11. ผูบริหารมีการจัดทําโครงสรางองคกรและ
แผนภูมิการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 4.45 0.69 มาก 

12. มีการกําหนดสายการบังคบับัญชาที่ชัดเจน 4.39 0.73 มาก 
13. มีการจัดวางชองทางการติดตอสื่อสารระหวาง

หนวยงานที่เหมาะสมและคลองตัว 4.05 0.71 มาก 

14. มีการกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบใหแก
บุคลากรทุกคนอยางชัดเจน 

4.37 0.73 มาก 

15. มีการจัดทํารายละเอียดภาระงานใหบุคลากร
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 4.26 0.79 มาก 

16. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 4.35 0.77 มาก 
17. มีการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนทุกกจิกรรม

ในแผนงานและโครงการของโรงเรียนอยาง
เพียงพอและทั่วถึง 

3.98 0.86 มาก 

18. มีการสงเสริมจัดทําสื่ออุปกรณที่มีคุณภาพและมี
นวัตกรรมทีท่นัสมัย และเพยีงพอตอการจัดการ
เรียนการสอน 

3.97 0.84 มาก 

19. มีการจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ และสภาพ 
แวดลอมที่อํานวยความสะดวกตอการจัด 
การเรียนการสอน 

4.33 0.73 มาก 

20. มีการกระตุนใหบุคลากรใชทรัพยากรอยางคุมคา 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 4.30 0.70 มาก 

 รวม 4.24 0.59 มาก 
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 จากตารางที่ 5 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ขั้นตอน    
การจัดโครงสรางและทรัพยากร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x = 4.24, S.D. = 0.59)  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารมีการจัดทําโครงสรางองคกร
และแผนภูมิการปฏิบัติงานอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( x  = 4.45, S.D. = 0.69) รองลงมา  
มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน  ( x  = 4.39, S.D. = 0.81)  สวนมีการสงเสริมจัดทํา
สื่ออุปกรณที่มีคุณภาพ และมีนวัตกรรมที่ทันสมัยเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด ( x  = 3.97, S.D. = 0.84) 
 

ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการบรหิารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
 สถานศึกษาเอกชน  ขั้นตอนการบริหารบุคลากรและการอํานวยการ 

                                  ( n = 33) 

ขอที่ การบริหารเชิงกลยุทธ 
 

คาเฉลี่ย 
( x ) 

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คา 
ระดับ 

21. มีการคัดเลือกและจัดบุคลากรเขาปฏิบัติหนาที่ 4.30 0.69 มาก 
22. มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบแก 

บุคลากรอยางชัดเจน 
 

4.36 
 

0.72 
 

มาก 
23. มีการชี้แนะกฎระเบียบ  ขอบงัคับตาง ๆ ใน 

การปฏิบัติงานใหบุคลากรทราบ 
 

4.40 
 

0.70 
 

มาก 
24. สนับสนุนใหบคุลากรพัฒนาความรูและทักษะดวย

วิธีการและเทคนิคตางๆ อยางตอเนื่อง 
 

4.30 
 

0.78 
 

มาก 
25. มีการจูงใจบุคลากรใหมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.11 
 

0.81 
 

มาก 
26. ผูบริหารมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม

ความสามารถ และตามความตองการ 
 

4.27 
 

0.77 
 

มาก 
27. ผูบริหารสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรใน 

การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 
 

4.14 
 

0.88 
 

มาก 
28. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดคิดอยางอิสระ 4.14 0.81 มาก 
29 ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแกไข 

ความขัดแยงภายในโรงเรียน 4.08 0.82 มาก 

30 ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเกิดความคิดสรางสรรค 
และมีพลังในการนําแผนไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนด 

4.16 0.80 มาก 

 รวม 4.22 0.64 มาก 
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 จากตารางที่  6  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  ขั้นตอน
การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.22,       
S.D. = 0.64) พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหารมีการชี้แนะ        
กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหบุคลากรทราบ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด             
( x  = 4.40, S.D. = 0.70)  รองลงมา คือ มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบแก
บุคลากรอยางชัดเจน ( x  = 4.36, S.D. = 0.72) สวนผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการแกไขความขัดแยงภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( x  = 4.08, S.D. = 0.82)  
 

ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการบรหิารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
 สถานศึกษาเอกชน   ขั้นตอนการปฏิบัตติามแผนกลยทุธ      

                                               (n=33) 

ขอที่ การบริหารเชิงกลยุทธ 
 

คาเฉลี่ย 
 ( x ) 

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คา 
ระดับ 

31. มีการนําแผนงานและโครงการที่กําหนดไว 
มาดําเนินงาน 

4.34 0.75 มาก 

32. มีการบริหารจดัการตามขั้นตอนและตารางที่กําหนดไว
ตามแผนปฏิบัติการประจําป 

4.37 0.71 มาก 

33. มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 4.42 0.72 มาก 
34. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม 

หลักสูตร 4.37 0.75 มาก 

35. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.39 0.68 มาก 
36. มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช 

เทคนิควิธีที่หลากหลาย 4.35 0.74 มาก 

37. มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรที่
หลากหลายตามความตองการของผูเรียน 4.23 0.73 มาก 

38. ผูบริหารกระตุน สนับสนนุ ใหคําแนะนําในการจัด 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 4.31 0.76 มาก 

39. ผูบริหารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการจัด 
การเรียนการสอน 

4.33 0.69 มาก 

40. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึง่กันและกนัเพื่อสรางความ 
สัมพันธอันดีภายในหมูคณะและความเขมแข็งทาง
วิชาการ 

4.34 0.70 มาก 

 รวม 4.34 0.60 มาก 
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 จากตารางที่ 7 การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ขั้นตอน      
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.34, S.D. = 0.60) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยผูบริหารมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 4.42, S.D. = 0.72) รองลงมาการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ( x = 4.39, S.D. = 0.68) สวนผูบริหารสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายตามความตองการของผูเรียนมีคาเฉลี่ยที่นอยสุด ( x = 4.23, 
S.D. = 0.73) 
 

ตารางที่ 8  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับการบริหารเชิงกลยทุธของผูบริหาร  
 สถานศึกษา เอกชน  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  

                                                    (n = 33) 

ขอที่ การบริหารเชงิกลยุทธ 

 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คา 
ระดับ 

41. มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน 4.15 0.70 มาก 

42. มีการตรวจสอบผลการดําเนนิงานตามแผนงาน
ของโรงเรียน 4.17 0.72 มาก 

43. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการของ 
โรงเรียน 4.28 0.69 มาก 

44. มีการรายงานผลการดําเนินงานที่สนองตอนโยบาย 
วิสัยทศัน ปรชัญา เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึง 
ประสงคของโรงเรียน 

 
4.19 

 
0.71 

 
มาก 

45. มีการสรางระบบการประเมินแผนงานและโครงการ    4.11 0.73 มาก 
46. มีระบบการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ที่ชัดเจน 4.11 0.75 มาก 

47. ผูบริหารสนับสนุนใหครู และบุคลากรมสีวนรวมใน
การกําหนดหลักเกณฑการติดตามและการ
ประเมินผล 

4.21 0.76 มาก 

48. มีการปรับโครงสรางการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา 4.15 0.77 มาก 
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ตารางที่ 8  (ตอ)  
                                                     (n = 33) 

ขอที่ การติดตามและประเมินผล 

 
คาเฉลี่ย 

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

คา 
ระดับ 

49. มีการนําขอมูลการประเมินผลมาทบทวน 
เพ่ือกําหนดนโยบายแผนงานและโครงการตอไป 4.17 0.80 มาก 

50. มีการสรางขวญักําลังใจดวยวิธตีาง ๆ ใน 
การปฏิบัติงานใหบรรลตุามวัตถุประสงคของ
โรงเรียน 4.11 0.80 มาก 

 รวม 4.16 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 8  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  ขั้นตอน  
การติดตามและประเมินผล  พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.16, S.D. = 0.65) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  โดยมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  ( x  = 4.28, S.D. = 0.69)  รองลงมา คือ  ผูบริหาร
สนับสนุนใหครู และบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑการติดตามและการประเมินผล 
( x = 4.21, S.D. = 0.76)  มีการสรางระบบการประเมินแผนงานและโครงการ มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด ( x  = 4.11, S.D. = 0.73) 
 

ตอนที่ 3  ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา
  เอกชน       
 ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
จากคําถามปลายเปด  จําแนกตามขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ  ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

 การวางแผนเชิงกลยุทธ 
 ปญหา  
 การวางแผนเชิงกลยุทธบางสถานศึกษาไมมีการวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง โอกาส  
และอุปสรรคอยางจริงจัง  เปนผลใหการวางแผนไมมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารสถานศึกษาเปน   
ผูวางแผนเชิงกลยุทธเพียงคนเดียวเนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีภารกิจงานประจํามาก ทําให
ไมมีเวลาในการจะจัดทําแผนเชิงกลยุทธ  คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนผูปกครอง และ
ชุมชนบางคนที่รวมวางแผนเชิงกลยุทธไมมีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนเชิงกลยุทธ   
รวมทั้งบุคลากรดังกลาวไมมีเวลาใหกับโรงเรียน จึงทําใหโรงเรียนไมไดรับความรวมมือ
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เทาที่ควร นอกจากนี้ระยะรอยตอในการปรับเปลี่ยนผูบริหาร  ทําใหทิศทางของการวางแผน
เชิงกลยุทธไมชัดเจน เกิดผลกระทบตอการพัฒนาโรงเรียน   และผูใตบังคับบัญชาไมรวมแสดง
ความคิดเห็น ทําใหไดขอมูลในการวางแผนเชิงกลยุทธนอย 
 ขอเสนอแนะ 
 ควรวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน แตละขั้นตอนให
ครอบคลุมตามสภาพของโรงเรียน  โดยยึดปรัชญา กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย คุณลักษณะที่
พึงประสงค เพ่ือใหการวางแผนสอดคลองกับสภาพจริง และปฏิบัติไดจริงตามแผนนั้น ๆ เพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ในจุดที่ตองการพัฒนา ควรใหความรูแกบุคลากรทุกฝายเกี่ยวกับการวางแผน
เชิงกลยุทธ และวัตถุประสงคในการเขารวมจัดทําแผนเชิงกลยุทธเพ่ือสรางความเขาใจใหตรงกัน 
คัดเลือกแผนงานที่ไดจัดทําแลวมาใชใหเกิดประโยชน นํามาปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพของ
โรงเรียน  โดยผูบริหารสถานศึกษาตองศึกษาเกี่ยวกับแผนเชิงกลยุทธของโรงเรียน  แลวนําแผน
นั้นมาทบทวน  มีการประชุม ปรึกษาหารือกับบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ   เปดโอกาสใหทุกคน
ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 
 

 การจัดโครงสรางและทรพัยากร 
 ปญหา 
 การจัดโครงสรางของโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก  มีจํานวนครูนอย  ครูทุกคนตอง
รับผิดชอบตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายมากกวาปกติ ทําใหครูปฏิบัติงานสอนไมเต็มที่  โรงเรียน
ขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนนอย ขาดงบประมาณสนับสนุนในดานการเรียนการสอน  สื่ออุปกรณ
และนวัตกรรมที่ทันสมัยไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน  สวนโรงเรียนขนาดใหญ  มีทรัพยากรใน
การจัดการเรียนการสอนมาก  แตบุคลากรใชทรัพยากรไมคุมคา   
 ขอเสนอแนะ 
 ผูบริหารสถานศึกษาควรแตงตั้งผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพ่ือให
งานแตละฝายที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงไปดวยดี สวนเรื่องทรัพยากรการเรียนการสอน 
ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมครูเขารับการอบรมการจัดทําสื่ออุปกรณ   อํานวยความสะดวก
ในการจัดหาวัสดุอุปกรณใหครูไดมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอตอผูเรียน เชน สื่อภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 

 การบริหารบุคลากนและการอํานวยการ 
 ปญหา 
 ผูบริหารสถานศึกษามักใชบุคลากรเดิมๆ   ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติงาน
บุคลากรบางสวนที่ปฏิบัติงานมานานมักไมยอมรับคําติชมจากผูบริหาร  ขัดคําสั่ง  มักหลีกเลี่ยง
งานเมื่อไดรับอิสระในการทํางาน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 81

   ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการแตงตั้งบุคลากรใหหมุนเวียนในการปฏิบัติงาน  เพื่อทุกคนไดเรียนรูงาน
และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ
ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหบุคลากรไดรับทราบอยางทั่วถึงและชัดเจน  จัดสวัสดิการ สิ่งอํานวย
ความสะดวกใหบุคลากรไดมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  และเปดโอกาสใหทุกคนไดมี
ความกาวหนาในอาชีพของตน  
 

 การปฏิบัติตามแผนกลยทุธ 
 ปญหา 
 การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ  โรงเรียนเอกชนเมื่อเขาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาทําใหมี
ภาระงานมากขึ้น บางครั้งโรงเรียนไมสามารถปฏิบัติงานไดทันตามที่กําหนดในแผน  เน่ืองจาก 
มีกิจกรรมภายนอกที่โรงเรียนตองเรงดําเนินการกอน เชน กิจกรรมจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  โรงเรียนเอกชนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กบางครั้งขาดแคลนเรื่องงบประมาณ  
ไมสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด และการปฏิบัติงานของโรงเรียนขนาดเล็ก
ยังขาดการกํากับติดตาม 
 ขอเสนอแนะ 
 โรงเรียนควรพิจารณาเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมภายนอกที่ตอง
ดําเนินการเพิ่มขึ้นระหวางการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ ใหสอดคลองกับแผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน นํามาบูรณาการและปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือเปนการประหยัดเวลา
และทรัพยากรในการดําเนินงาน และควรจัดทําแผนงาน โครงการในการติดตามการปฏิบัติงาน
ใหชัดเจน 
 

 การติดตามและประเมินผล 
 ปญหา 
 การติดตามประเมินผลการทํางานมีความลาชาไมตอเนื่อง เนื่องจากบุคลากร
บางสวนขาดความรูและความชํานาญ  เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลไม
หลากหลายและมีไมเพียงพอ การประเมินผลขาดความตอเน่ือง และไมมีการนําผลการประเมิน
มาใชปรับปรุงแกไขเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
 ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรในเรื่องของการติดตามและประเมินผล  จัดทํา
เครื่องมือการประเมินผลที่หลากหลาย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง และนําผล
การประเมินมาใชเพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 
 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
          

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค
ของการวิจัยเพ่ือทราบ 1) การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน และ           
2)  ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน ประชากร 
ที่ใชในการศึกษาวิจัย  คือ โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต 1 และเขต 2  
จํานวน  33  โรงเรียน ผูใหขอมูลประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหาร และครู        
รวมจํานวน 132 คน ผูวิจัยแจกแบบสอบถามจํานวน 132 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามกลับคืน
มาจํานวน 132 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100.00 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา ตามแนวคิดของ ถวิล มาตรเลี่ยม 
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน  คือ 1)  การวางแผนเชิง  กลยุทธ  2) การจัดโครงสรางและทรัพยากร  
3) การจัดบุคลากรและการอํานวยการ 4)  การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ และ 5) การติดตามและ
ประเมินผล  สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage)  
คาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (contents  analysis) 
  

สรุปผลการวจิัย 
 

 จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอสรุปและนําเสนอขอมูลที่ไดจากการวิจัย ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 
 1.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน พบวาโดยภาพรวม และ
รายขั้นตอนอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ การปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ  การจัดโครงสรางและทรัพยากร การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ   การวางแผน
เชิงกลยุทธ  และการติดตามและประเมินผล 
 2.  ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
พบวาปญหาในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารโรงเรียนคือ โรงเรียนไมไดมีการวิเคราะห
จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนอยางจริงจัง บุคลากรทุกฝายไมมีสวนรวมใน
การวางแผนเชิงกลยุทธ เนื่องจากขาดความรูความเขาใจการวางแผนเชิงกลยุทธ และมีภารกิจที่
ตองปฏิบัติมาก โรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะสื่ออุปกรณ 
และนวัตกรรมที่ทันสมัยซึ่งมีไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน การปฏิบัติงานไมสามารถบรรลุตาม
เปาหมายที่โรงเรียนกําหนด ขาดระบบและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล        
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การดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเนื่อง สวนขอเสนอแนะในการแกปญหา บุคลากรควรรวมกัน
วิเคราะหสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับสภาพจริง ใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธแก
บุคลากรทุกฝาย จัดประชุมและปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น แตงตั้ง
บุคลากรในการปฏิบัติงาน กําหนดกฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
สงเสริมใหความรูในการผลิตสื่ออุปกรณการเรียนการสอน อํานวยความสะดวกและสรางขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนอยางตอเน่ือง 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายสรุปเปนประเด็นไดดังน้ี 
 1.  การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากทุกขั้นตอน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน      
การบริหารงานตาง ๆ ของโรงเรียนและมีความตระหนักถึงแนวโนมของการศึกษาในปจจุบัน     
ที่ตองพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสถานศึกษา
เอกชนจะตองดําเนินกิจกรรมเพื่อกอใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพภายใตมาตรฐานเดียวกับ
สถานศึกษาภาครัฐ  โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายอยางเหมาะสมดวยความพึงพอใจ เพื่อประโยชนสูงสุดในการพัฒนาโรงเรียน         
ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกรสามารถพัฒนาตนเองไดทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ผูบริหารสามารถปรับวิธีการบริหารใหทันตอสถานการณ โดยกําหนดทิศทาง
การพัฒนาไดอยางชัดเจน บรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดโดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายนอกและภายใน ซึ่งสอดคลองกับสรุปผลการวิเคราะหของสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
เรื่อง โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในดานคุณลักษณะของผูบริหารคือ ผูบริหารเปนผูมีจิตสํานึก มุงม่ันในการ
พัฒนา อุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน เสียสละ ทุมเท ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน
ของครู และติดตามการปฏิบัติงานอยางใกลชิดสม่ําเสมอ นอกจากนี้ผูบริหารจะตองมีการคิด
เชิงกลยุทธ ซึ่งเปนการคิดที่ชวยเพิ่มโอกาสแหงความสําเร็จ รูจักเรียนรูที่จะมองตน  มอง
สภาพแวดลอมและมองอนาคต ทําใหสามารถรุกและรับมือกับสถานการณ ตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยปจจุบันเปนยุคของการปฏิรูปการศึกษาที่มีการแขงขันกันสูง ซึ่งโรงเรียน
เอกชนที่จัดการศึกษาในรูปธุรกิจ ที่ดํารงธุรกิจอยูไดตองอาศัยปจจัยดานทุนที่ผันแปรไปตาม
จํานวนคารายหัวของนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนจึงตองเรงรัดคุณภาพโดยการใชการ
บริหารเชิงกลยุทธเพื่อสรางศรัทธาจากผูปกครองและชุมชนใหเกิดความพึงพอใจนําบุตรหลาน
เขามาเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร เมืองแปน ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําการ
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เปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา พบวา สถานศึกษาทุกสังกัด       มีการ
บริหารเชิงกลยุทธอยูในระดับมาก สถานศึกษาตองมีการบริหารเชิงกลยุทธ ทั้งในดาน   การ
วางแผนกลยุทธ การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ และการประเมินและการควบคุมกลยุทธ        ที่
สอดรับกับนโยบายของหนวยเหนือ ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตาม
เปาหมายผลผลิต มีความคุมคาตามตัวชี้วัดทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ เวลา และคาใชจาย   
  เม่ือพิจารณาแตละขั้นตอน พบวา อยูในระดับมากทุกขั้นตอน โดยเรียงตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ซึ่งสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
  1.1 การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เ น่ืองจากผูบริหาร
สถานศึกษาและคณะครูมีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการจัดการ
เชิงกลยุทธ ทั้งนี้เพราะเปนขั้นตอนสําคัญของการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในการนํา
แผนงาน และโครงการที่กําหนดไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบเพ่ือจัดทํา
หลักสูตรการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเนนผูเรียนเปน
สําคัญ จัดทําตารางการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ หากผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําแผน
กลยุทธไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพถือวาการบริหารงานของโรงเรียนประสบความสําเร็จ 
ดังน้ันโรงเรียนจะตองมีการปรับกลยุทธ  ปรับปรุงกิจกรรม เพื่อจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ หรือ
โครงการ กําหนดงบประมาณ โดยทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ผลผลิตหลัก แลว
แปลงเปนแผนปฏิบัติการเพื่อเปนกรอบและทิศทางในการดําเนินงานตามภารกิจ จัดทํา
โครงสรางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อํานวยความสะดวกสนับสนุนงบประมาณใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติการ จัดทํากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในองคกร จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการระหวางผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ  จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ และการมอบหมายภารกิจ  ซึ่งสอดคลองกับ พสุ  เดชะรินทร  ที่กลาวไววา ยุทธศาสตร
จะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับความสําเร็จของการกําหนดยุทธศาสตร รวมกับ
ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ มีการนําแผนที่วางไวไปปฏิบัติตามปฏิทิน        
การปฏิบัติงานของโรงเรียน  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบการจัดทําแผนงาน โครงการ และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อารป (Arpie) ซึ่งไดศึกษาเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธในองคกรที่
เนนผลการปฏิบัติงานเปนหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินขอบขายและการดําเนินงานของ
องคกรที่ยึดผลการปฏิบัติงานเปนหลักที่ไดบูรณาการระบบการบริหารเชิงกลยุทธเขามาใช
บริหารองคกร ใหเกิดความโปรงใสในการทํางาน และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
  1.2 การจัดโครงสรางและทรัพยากร  มีคาเฉลี่ยรองลงมา พบวาผูบริหารมี    
การจัดทําแผนภูมิ โครงสรางการบริหารจัดการ กําหนดสายการบังคับบัญชา กําหนดบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน จัดทํา
รายละเอียดภาระงานใหบุคลากรรับผิดชอบ  ซึ่งสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ในมาตรฐานผูบริหาร  
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พบวา สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรบรรลุ
เปาหมายการศึกษา  และสอดคลองกับแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการของ รุง แกวแดง ที่วา
การปฏิรูประบบราชการจะตองจัดใหมีสายการบังคับบัญชา มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของทุกคน และมีการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานไดตามเกณฑที่กําหนด  ซึ่งปจจุบัน
สถานศึกษาในแตละสังกัดไดถูกกําหนดให มีหนาที่ความรับผิดชอบตามโครงสราง              
การบริหารงาน 4 งาน ประกอบดวย งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหาร
ทั่วไป   
  1.3 การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ  มีคาเฉลี่ยรองลงมาเปนอันดับ 2 
อาจเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาทุกคนเห็นความสําคัญของบุคลากร เพราะกลไกตาง ๆ ที่จะ
ขับเคลื่อนโรงเรียนไปสูเปาหมายไดนั้นบุคลากรจึงนับวาเปนสิ่งที่สําคัญ การดําเนินกิจกรรมจะ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายเดียวกันไดนั้น ผูบริหารมีการชี้แนะกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ในการปฏิบัติงานใหบุคลากรทราบ กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตามความสามารถ     
มีการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติหนาที่ตามความรูความสามารถที่เหมาะสม สนับสนุนให
บุคลากรไดพัฒนาความรูและทักษะดวยวิธีการและเทคนิคตางๆอยางตอเนื่อง เปดโอกาสให
บุคลากรทุกคนไดคิดอยางอิสระ กระตุน จูงใจ และสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรไดปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่กําหนด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ฟรัมคิน (Frumkin) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางโรงเรียนใหม : การบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนในกํากับของรัฐ 
ผลการวิจัยพบวา ภาระของการบริหารมี 3 ประการคือ การใหการสนับสนุนและการสราง
ความชอบธรรมในการบริหารงานภายในโรงเรียน การระดมความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อ
นําไปสูการใหบริการการศึกษาที่ดี และการกําหนดภารกิจของโรงเรียน ผูบริหารจะตองเขาใจ
บทบาทของตนเองที่จะตองรับผิดชอบจัดหาทรัพยากรและใหการสนับสนุนแกบุคลากรในองคกร 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตตา ชูเลิศ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการนําแผนกลยุทธมาใชใน
การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงชั้นที่ 1-2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี พบวา
การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาอยูในระดับมาก  
  1.4 การวางแผนเชิงกลยุทธ  มีคาเฉลี่ยรองลงมาเปนลําดับ 3  อาจเนื่องจาก 
ผูบริหารเห็นความสําคัญของการกําหนดทิศทางของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาไปสูความกาวหนา
และม่ันคง โดยผูบริหารแจงใหบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับเปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน       
ใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  ปรัชญา เปาหมาย และทิศทางใน     
การพัฒนาโรงเรียน  มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน โรงเรียนตองมี
ขอมูลอยางรอบดานทั้งขอมูลที่เปนจุดออน และจุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนผลกระทบ
จากปญหาตาง ๆ ผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถในการวิเคราะหปญหาจากขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ณรงค เสนาฤทธิ์ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
การวางแผนการปฏิบัติการประจําปโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ : 
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ศึกษากรณีโรงเรียนลําปาววิทยาคม ผลการวิจัยพบวา บุคลากรบางสวนไมมีความรูและทักษะ
ในการวางแผน ขอมูลสารสนเทศบางสวนไมเปนปจจุบัน การจัดทําลาชา มีขอมูลไมเพียงพอ 
การดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนด ดังนั้นโรงเรียนจึงตองมีการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศ มีการประเมินความตองการจําเปน ซึ่งการรูขอมูลอยางรอบดานจะนํามาเพื่อ
ใชในการวางแผนเชิงกลยุทธ เพ่ือใชในการตัดสินใจ และเลือกทางเลือกที่เห็นวาดีที่สุด โดยมี
วิสัยทัศนเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจะชวยใหบุคลากร
ทุกฝายของโรงเรียนมีความกระจางชัดในทิศทางการจัดการศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ เทแรน (Teran) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนเชิงกลยุทธระบบการศึกษาของโรงเรียนใน
เขตเมือง ผลการวิจัยพบวา การวางแผนเชิงกลยุทธของโรงเรียนดังกลาวมีผลดีตอโรงเรียน และ
ทําใหผูบริหารมีความตั้งใจ กระตือรือรนในการรวมมือพัฒนางานกับผูนําชุมชนมากขึ้น และ
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ไพโรจน กุลอ้ึงประเสริฐ  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการวางแผน
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรีที่มีคุณภาพการวางแผนสูง เสนอแนวทางการวางแผนการศึกษาของโรงเรียนดังนี้ 
ขั้นตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการควรดําเนินการอยางเปนระบบ       
คือ มีการเตรียมการ มีการวางแผนดําเนินการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ                  
มีการวิเคราะหและทบทวนภารกิจ และดําเนินการรวบรวมขอมูล สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
ใบศรี พันเทศ ซึ่งไดศึกษาวิจัย เร่ืองการบริหารงบประมาณเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย         
ในกํากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบวา ตองมีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการใหมีการบริหารเชิงกลยุทธ หรือวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือกําหนดทิศทาง
ขององคกรอยางชัดเจนทําใหองคกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ลดความขัดแยงภายในองคกรลงได ใหความสําคัญที่การวางแผน
และควบคุมตามโครงการที่กําหนด โดยคํานึงถึงความเปนจริงที่เกิดขึ้น สอดคลองกับหลักการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่มุงใหการบริหารจัดการอยางอิสระและคลองตวั 
เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  
  1.5 การติดตามและประเมินผล  มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อาจเนื่องจากโรงเรียนมี  
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ แตขาดระบบและเครื่องมือที่ใชใน       
การติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน บุคลากรทุกฝายมีภารงานที่ตองปฏิบัติมากจึงอาจจะทําให
ละเลยหรือขาดความตระหนักในเรื่องการติดตามและประเมินผล โรงเรียนควรสนับสนุนใหครูมี
สวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑและจัดทําเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลที่ได
มาตรฐานและชัดเจนเพื่อนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ    
พสุ  เดชะรินทร ที่กลาววา การประเมินผลเปนหน่ึงในหนาที่ทางการจัดการ ซึ่งเปนหนาที่ของ
ผูบริหารทุกคนที่ใชในการบริหารองคกร เพราะฉะนั้นไมวาจะอีกกี่สิบปขางหนา การประเมินผล
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ยังคงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ และจําเปน เพียงแตเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลอาจจะมี     
การเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ สมพร  เมืองแปน  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา  ผลการศึกษาพบวา     
สถานศึกษาตองมีการประเมินและการควบคุมกลยุทธที่สอดรับกับนโยบายของหนวยเหนือ     
ซึ่งหนวยงานของรัฐจะตองดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายผลผลิต  
 

 2.  ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชน  
  จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกล
ยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 

  การวางแผนเชิงกลยุทธ   
  ปญหาในการวางแผนเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน สถานศึกษา
ไมมีการวิเคราะหขอมูลและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาอยางแทจริง เน่ืองจากบุคลากรขาด
ความรูความเขาใจในกระบวนการวิ เคราะหสภาพแวดลอมภายในและการวิ เคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกนอกจากนี้ปญหาการมีสวนรวมของชุมชน โรงเรียนเอกชนสวนใหญ
ขาดความรวมมือ ขาดการประสานงานที่ดีกับชุมชน ผูปกครองและชุมชนไมเห็นความสําคัญ
ของการมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ขาดความรูความเขาใจจึงปลอย
ใหเปนหนาที่ของโรงเรียน เนื่องจาก สภาวะเศรษฐกิจของผูปกครองและชุมชนมีฐานะยากจน 
ขาดความรูทางการศึกษา  และการปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนเปนงานที่ไมม่ันคง มีการยาย
เขา-ออก ตลอดเวลา นอกจากนี้ระยะรอยตอในการปรับเปลี่ยนผูบริหารอาจทําใหทิศทางของ
การวางแผนเชิงกลยุทธไมแนชัด  ทําใหเกิดผลกระทบในการพัฒนาโรงเรียนระยะยาว 
สถานศึกษาไมมีความรูความเขาใจในการวางแผน บุคลากรภายในโรงเรียนมีไมเพียงพอ ครูมี
ภารกิจหลักมาก ไมสามารถทํางานไดครอบคลุมทุกเรื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก 
จํานวนครูนอย ไมกลาแสดงความคิดเห็น จึงไมเห็นความสําคัญของการวางแผน  การวางแผน
เชิงกลยุทธจึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ขจรเกียรติ     
มานิกลักษณ ไดศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน    
การประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบวา ขั้นศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการ คือ ขาดทรัพยากรที่ใชประกอบในการวางแผน ขาดขอมูลเบื้องตนที่จําเปนตอ       
การวางแผน และขาดการจัดระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตองและเปนปจจุบัน          
ขั้นกําหนดแผน ปญหาคือ ขาดทรัพยากรในการจัดทําแผน ขาดคณะกรรมการในการจัดทําแผน 
และคณะกรรมการขาดความรูความสามารถในเรื่องการจัดทําแผน  และสอดคลองกับงานวิจัย
ของกานต เสกขุนทด ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการจัดทําแผนกลยุทธของผูบริหาร
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โรงเรียนนํารองการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ       
การประถมศึกษาแหงชาติ พบวา ปญหาการจัดทําแผนกลยุทธคือ บุคลากรไมกลาแสดงความ
คิดเห็นอยางตรงไปตรงมา วิทยากรที่ใหความรู ขาดความรูและประสบการณในการประเมิน
สถานภาพสถานศึกษา การกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดผลผลิตหลัก และการกําหนดกลยุทธ   
     

  การจัดโครงสรางและทรพัยากร    
               ปญหาในการจัดโครงสรางและทรัพยากร โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กมักมีปญหา
ในดานการจัดโครงสราง การกําหนดสายการบังคับบัญชา จํานวนครูนอย จึงมีปญหาดาน
บุคลากรไมเพียงพอตอหนาที่ความรับผิดชอบครูมีภารงานมาก ตองรับผิดชอบหลายหนาที่ 
เปาหมายการปฏิบัติงานของบุคลากรไมชัดเจน การปฏิบัติงานของโรงเรียนไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร สอดคลองผลงานวิจัยของชาญเลิศ อําไพวรรณ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผน
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
ผลการวิจับพบวา ปญหาและขอเสนอแนะในการวางแผนเกิดจากโรงเรียนขาดบุคลากร บุคลากร
ทํางานหลายหนาที่ นอกจากนี้โรงเรียนขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ  ดานเงินอุดหนุน 
และสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนในการจัดการศึกษา สวนการสงเสริมและสนับสนุนดาน
วิชาการเพื่อใหโรงเรียนมีมาตรฐาน เพ่ือใหสามารถพึ่งตนเองไดมีนอยเนื่องจากโรงเรียนเอกชน
จะไดรับงบประมาณจากรายหัวของนักเรียน ถาโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนลดลงทําให
งบประมาณที่จะนํามาพัฒนาโรงเรียนมีจํานวนลดลงตามไปดวย  โรงเรียนจึงมีปญหาในเรื่อง
ของสื่ออุปกรณการเรียนการสอน และนวัตกรรมที่ทันสมัยไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน และ
ปญหาอีกดานหนึ่งคือ การใชทรัพยากรไมคุมคาโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ ซึ่งมีทรัพยากร
และสื่อการเรียนการสอนพรอมเพรียงแตบุคลากรบางคนไมไดใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิดประสิทธิภาพแกผูเรียน สภาพปจจุบันโรงเรียนเอกชนมีความสามารถในการผลิตสื่อและ
การใชสื่อการเรียนการสอนไมเทาเทียมกันเนื่องจากขนาดของโรงเรียนที่แตกตางกัน สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนไดเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดขึ้นจึงไดพยายามใหโรงเรียน
เอกชนที่อยู ใกลเคียงกันไดรวมมือรวมใจ พึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ความรูความเขาใจ ซึ่งจะสงผลดีตอการเรียนการสอนตลอดจนไดมีการใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงไดพยายามสงเสริมโดยจัดตั้งศูนยสื่อการศึกษา ใหมี
การหมุนเวียนกันใชสื่อการเรียนการสอน มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานการวิจัยของ  เมตตา ชูเลิศ  ซึ่งไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการนําแผนกล
ยุทธมาใชในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงชั้นที่ 1-2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา มีการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมีศักยภาพดานการบริหาร
จัดการโดยเนนการมีสวนรวม สรางความเสมอภาคในโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา 
สงเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามแนวสื่อเสรี  
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  การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ   
  ปญหาการบริหารบุคลากรและการอํานวยการ  พบวา โรงเรียนไมเปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การกําหนดกฎและระเบียบการปฏิบัติงานไม
ชัดเจน ทําใหบุคลากรไมเห็นความสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนใหบรรลุเปาหมาย บุคลากร
บางสวนไมคอยใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน มักหลีกเลี่ยงงานที่ไมใชหนาที่ของตน ขัดคําสั่ง
เม่ือหัวหนางานใหอิสระในการทํางาน บุคลากรบางสวนไมคอยยอมรับคําติชมจากผูบริหาร
เนื่องจากมีวัยวุฒิสูงกวาสอดคลองกับงานวิจัยของ อโคมาส (Akomas) ไดศึกษาเรื่องภาวะสมอง
ไหลในประเทศไนจีเรีย : ทฤษฎีการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับอุดมศึกษาพบวาระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไนจีเรียที่ประสบปญหาภาวะสมองไหล ทําใหขาดผูเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาการเปนอยางมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไรเสถียรทางการเมือง และระบบ     
การบริหารเศรษฐกิจมหภาค ดานทรัพยากรทางการศึกษาไมมีประสิทธิภาพมากพอจึงสงผล
กระทบใหไมมีการพัฒนาทางดานวิชาการ ไมมุงเนนในคานิยมของการเปนนักวิชาการในระดับ
ศาสตราจารย ซึ่งปญหานี้เปนปจจัยสําคัญที่บั่นทอนการเจริญเติบโตของสถาบันการศึกษา    
ตาง ๆ จึงทําใหสถาบันทางการศึกษาไมสามารถผลิตตนทุนมนุษยที่มีทักษะ ความรู และ
ความสามารถไดทั้งๆ ที่ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่จําเปนในการพัฒนาประเทศชาติ 
      

    การปฏิบัติตามแผนกลยทุธ 
  ปญหาการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ สวนใหญพบวาเปนปญหาเกี่ยวกับ          
การนําแผนที่วางไวไปปฏิบัติ  บางครั้งโรงเรียนไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนที่กําหนด     
อาจเนื่องจากมีกิจกรรมนอกแผนที่ตองเรงดําเนินการกอน  ครูตองทํางานหลายดาน ดังนั้น
แผนงาน/โครงการของโรงเรียนจึงมีการปฏิบัติไดไมครอบคลุมทุกแผนงาน โดยเฉพาะโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ขาดแคลนทั้งในเรื่องกําลังคนและงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ    
บุญเลี้ยง  คําชู ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การดําเนินงานสรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร ผลการวิจัยพบวา ปญหาการปฏิบัติตามแผน 
ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถไมสามารถปฏิบัติตามแผน ขาดความกระตือรือรน       
ขาดกําลังใจ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ณรงค เสนาฤทธิ์ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผน
การปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนลําปาววิทยาคมผลการวิจัยพบวา ไมมีโครงการเฉพาะกิจ การสั่งการ
นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนไมมีแผนการศึกษาระยะยาว การดําเนินงานบางสวน  
ไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 
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  การติดตามและประเมินผล 
  ปญหาการติดตามและประเมินผล จากขอมูล พบวา การจัดทําแผนและเครื่องมือ
ที่ใชในการติดตามและประเมินผลไมชัดเจน ขาดความตอเน่ือง เนื่องจากความไมเขาใจใน
เปาหมายที่ไมตรงกัน บุคลากรบางสวนขาดความรูความเขาใจ และความตระหนักใน
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล บุคลากรมีภารกิจมากจึงอาจอาจจะละเลยใน      
การปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ บุญเลี้ยง คําชู ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การดําเนินงาน
สรางแผนกลยุทธของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุรินทร 
ผลการวิจัยพบวา ไมมีการประเมินแผนการปฏิบัติงาน เน่ืองจากบุคลากรมีภารกิจและกิจกรรม
มากทําใหไมมีเวลาจัดทําระบบและเครื่องมือที่ไดมาตรฐานในการติดตามและประเมินผลทําให
การติดตามและประเมินผลไมตอเน่ือง สอดคลองกับงานวิจัยของ  ขจรเกียรติ มานิกลักษณ ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบวา ขั้นติดตามและประเมินผล ปญหาคือ ไมมีการติดตาม
ประเมินผลแผน ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลแผน และขาดแบบ
ประเมินผลแผนที่ไดมาตรฐาน  จากปญหาดังกลาวโรงเรียนจึงมีขอมูลไมเพียงพอที่จะนํามาใช
เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไพโรจน กุลอ้ึงประเสริฐ 
ผลการวิจัยพบวา ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน โรงเรียนควรกําหนดกรอบ           
การติดตามผล จัดทําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและกําหนดแนวทางการพัฒนา 
และสอดคลองกับการศึกษาวิ จัยของ สมพร เมืองแปน  ไดศึกษาวิ จัยเรื่อง ภาวะผูนํา            
การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาตองมี
การประเมินและการควบคุมกลยุทธที่สอดรับกับนโยบายของหนวยเหนือ ซึ่งหนวยงานของรัฐ
จะตองดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายผลผลิต  
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากขอคนพบของการวิ จัย  และการศึกษาวรรณกรรมที่ เกี่ยวของ  ผูวิ จัยมี
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้  ดังนี้ 
 1.  จากการวิจัยพบวา การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน โดย
ภาพรวมและทุกขั้นตอนอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาแตละขั้นตอนพบวา การติดตามและ
ประเมินผล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เนื่องจากบุคลากรไมมีความรูความเขาใจในระบบการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานที่ชัดเจน และโรงเรียนมีภารกิจมากจนบางครั้งทําใหการติดตาม
และประเมินผลไมไดมีการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเน่ือง ควรจัดอบรมบุคลากรในเรื่อง
กระบวนการติดตามและประเมินผล จัดทําแผนงานและเครื่องมือการประเมินที่ไดมาตรฐาน
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พรอมกําหนดตัวชี้วัด จัดทําปฏิทินในการติดตามและประเมินผล  และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนใหมีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น  
 2. ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน
สถานศึกษาบางแหงไมมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่จริง บุคลากรทุกฝายไมมีสวนรวมใน   
การวางแผนเชิงกลยุทธ เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ และมีภารงานที่ตองปฏิบัติมาก 
สถานศึกษาขนาดเล็กขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะดานสื่ออุปกรณไม
เพียงพอตอการเรียนการสอน การปฏิบัติงานไมสามารถบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ขาดระบบ
และเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนและตอเน่ือง สถานศึกษาควรมี        
การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับสภาพจริง ใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ
แกบุคลากรทุกฝาย จัดใหมีการประชุมชี้แจงกฎระเบียบขอบังคับและแตงตั้งบุคลากรใน        
การปฏิบัติงานอยางชัดเจน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดทําสื่ออุปกรณการเรียน     
การสอน สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
   

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. การศึกษาวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนใน
สถานศึกษาอื่น ๆ เชน  โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
 2. การศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดใหญระหวางภาครัฐและเอกชน 
 3. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ในการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา
เอกชน 
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ภาคผนวก  ก 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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ภาคผนวก  ข 
 

รายชื่อโรงเรยีนที่ทดลองเครื่องมือ 
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รายชื่อโรงเรยีนที่ทดลองเครื่องมือ 
...................... 

 
 
 1.  โรงเรียนแมพระฟาติมา     กรุงเทพมหานคร 
 2.  โรงเรียนกุหลาบวทิยา    กรุงเทพมหานคร 
 3.  โรงเรียนเซน เทเรซา   กรุงเทพมหานคร 
 4.  โรงเรียนวิสุทธวิงส      ปทุมธาน ี
 5.  โรงเรียนประชาสงเคราะห  กาญจนบุรี 
 6.  โรงเรียนอนุชนศึกษา  กาญจนบุรี 
 7.  โรงเรียนวินัยนุกูล  กาญจนบุรี 
 8.  โรงเรียนศิริวิทย  กาญจนบุรี 
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รายชื่อโรงเรยีนที่เปนกลุมประชากร 
  

ลําดับที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นครปฐม เขต 1 

ลําดับที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นครปฐม เขต 2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร 
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 
โรงเรียนอนุบาลจันทรสวางกูล 
โรงเรียนอนุบาลสวางวิทยา 
โรงเรียนบํารุงวิทยา 
โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ 
โรงเรียนอนุบาลหอเอก 
โรงเรียนธรรมาภิสมัย 
โรงเรียนสหบํารุงวิทยา 
โรงเรียนราษฎรบํารุงวิทยา 
อํานวยวิทยนครปฐม 

 
 
 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 
 โรงเรียนบวรธนวิทย 
 โรงเรียนภัทรนุสรณ 
 โรงเรียนมารียอุปถัมภ 
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
 โรงเรียนสกลวิทยา 
 โรงเรียนเอกดรุณ 
 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา 
 โรงเรียนเดชอนุสรณ 
 โรงเรียนเมงฮั้วกงฮัก 
 โรงเรียนสาธิตวิทยา 
 โรงเรียนแสงทองวิทยา 
 โรงเรียนเจี้ยนหัว 
 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย 
 โรงเรยีนอนุบาลแสงอรุณ 
 โรงเรียนอนุบาลเอกปฐม 
 โรงเรียนเสริมสิทธิ์วิทยา 
 โรงเรียนภัทรบุตร 
 โรงเรียนเจริญสุข 
 โรงเรียนเมธา 
 โรงเรียนอนุบาลพรละมัย 
โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 
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หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครือ่งมือ 
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ภาคผนวก  ง 
 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือ 
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ภาคผนวก  จ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ฉ 
 

การวิเคราะหความเชื่อมัน่ 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
      
   Item-total Statistics 
 
                         Scale      Scale      Corrected 
   Mean           Variance             Item-              Alpha 
  if Item            if Item              Total             if Item 
  Deleted            Deleted       Correlation         Deleted 
 SEX         223.7500        343.2903          -.2828           .9627 
 AGE        222.5938        327.7329            .3304           .9616 
 EDU        223.3438       337.8458            .0300             .9618 
 TIME       222.5938         327.2167              .2798            .9625 
 EXP         223.0313        332.9345            .1146           .9638 
 POS         223.0938        342.0232        -.1452          .9635 
 X1           221.2500        325.0968            .6147            .9600 
 X2           221.3438        324.9425             .6268            .9599 
 X3           221.3750        325.0806            .5409                      .9603 
 X4           221.2813        326.5958             .5106                      .9604 
 X5           221.2500        323.8710              .5706                      .9601 
 X6           221.0000        323.8065              .6459                      .9598 
 X7           221.2500       327.0323              .6648                      .9599 
 X8           221.1875        329.9637              .5268                      .9603 
 X9           221.1875       326.4798              .5737                      .9601 
 X10          221.2188        322.2409              .8079                      .9593 
 X11          220.9688        324.6764              .6035            .9600 
 X12          221.1250        325.1452              .6124            .9600 
 X13          221.2813        324.9183              .7215            .9597 
 X14          221.0938        323.0554              .7766            .9594 
 X15          221.1875        320.2863              .7416            .9594 
 X16          221.0938        321.9587              .7530            .9594 
 X17          221.2188        329.5313              .4356            .9606 
 X18          221.3750        331.5968              .3241             .9610 
 X19          221.2188        326.4345              .5356            .9603 
 X20          221.2188        326.4990              .5894             .9601 
 X21          221.3125        324.1573              .7080            .9596 
 X22          221.1250        322.9516              .7976            .9594 
 X23          221.0938        323.3780              .6857            .9597 
 X24          221.1563        325.0393              .7038            .9597 
 X25          221.2500        325.2903              .6055            .9600 
 X26          221.2813        323.6280              .7077            .9596 
 X27          221.1875        321.6411              .7415            .9594 
 X28          221.2188        329.0796              .5198            .9603 
 X29          221.4063        327.7329              .5420            .9602 
 X30          221.2500        325.2903              .6736            .9598 
 X31          221.0313        325.1280              .6505            .9598 
 X32          221.0000        326.2581              .6626            .9599 
 X33          221.0625        327.5444              .6061            .9601 
 X34          221.1875        326.8024              .5577            .9602 
 X35          221.3125        330.0282              .4098            .9607 
 X36          221.1875        322.0927              .7208             .9595 
 X37          221.2188        326.3054              .6784            .9598 
 X38          221.0938        326.0877              .7032             .9598 
 X39          221.0625        324.8347              .7614             .9596 
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 X40          221.0625        322.7056              .7826            .9594 
 X41          221.3750        330.3065              .5107            .9604 
 X42          221.3438        330.9425               .5271           .9604 
 X43          221.2813        328.2087               .6265            .9600 
 X44          221.2188        326.9506               .6414            .9599 
 X45          221.3125        327.8992               .5858           .9601 
 X46          221.2500        326.5161               .6956           .9598 
 X47          221.2188        325.5958             .6355            .9599 
 X48          221.3750        327.2097             .6095            .9600 
 X49          221.3750        326.8226             .6311           .9600 
 X50          221.2813        325.4990             .6896            .9598 
  
 Reliability Coefficients 
 
 N of Cases =     32.0                     N of Items = 56 

 
      Alpha =    .9609 
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ภาคผนวก  ช 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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1.  แบบสอบถามฉบับน้ีเปนสวนหนึ่งของการทําสารนิพนธหลักสตูรปริญญาศึกษาศาสตร  
    มหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  ภาควชิาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย 
    ศิลปากร 
2.  แบบสอบถามนี้สําหรับสอบถาม  ผูบริหารโรงเรียน  ไดแก   ครูใหญ   ผูชวยครูใหญ   และ 
    ครูผูสอนในสถานศึกษาเอกชน 
3.  แบบสอบถามฉบับน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร 
    สถานศึกษาเอกชน  และผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลที่ไดรับคืนมาจะนํามาวิเคราะหและนําเสนอ 
    ในภาพรวม  ดังนั้นการตอบคําถามในแบบสอบถามฉบับน้ีจึงไมมีผลกระทบตอการ 
    ปฏิบัติงานของ ทานแตประการใด 
4.  แบบสอบถามฉบับน้ีแบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 
       ตอนที่ 1    เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2   เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยทุธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
 
 
 
 
 
    นางสาวพิมลพรรณ   ดุษิยามี 
   นักศึกษาปรญิญาโท   สาขาการบริหารการศึกษา 
          ภาควิชาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง 

การบริหารเชิงกลยทุธของผูบริหารสถานศึกษา 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง 

การบริหารเชิงกลยทุธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง    โปรดเขียนเครือ่งหมาย     ลงใน   หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
 

ขอที่ สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

1.   เพศ 
            1.  ชาย                                        2.  หญิง 

 

2.   อายุ 
           1.  นอยกวา  25  ป                          2.  25 – 35  ป 
           3.  36 – 45  ป                                4.  46  ปขึ้นไป 

 

3.   ระดับการศกึษา 
           1.  ต่ํากวาปรญิญาตรี                        2.  ปริญญาตร ี
           3.  ปริญญาโท                                 4.  ปริญญาเอก 

 

4.   ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนแหงนี้ 
           1.  นอยกวา  5  ป                            2.  5 – 10  ป 
           3.  11 – 15  ป                                4.  16 – 20  ป 

 

5.   ประสบการณการทํางานในตําแหนงปจจุบัน 
           1.  นอยกวา  5  ป                            2.  5 – 10  ป 
           3.  11 – 15  ป                                4.  16 – 20  ป 

 

6.   ตําแหนงปจจุบัน 
 1.  ผูบริหาร 
 2.  ผูชวยผูบริหาร 
 3.  ครูผูสอน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 117

ตอนท่ี 2   การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน 
คําชี้แจง   โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอ แลวเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่แสดงระดับ 
     การบริหารเชิงกลยุทธดงักลาววา  โรงเรียนไดบริหารในระดับมาก-นอยเพียงใด  

    ซึ่งแตละชองมีความหมายดังตอไปน้ี 
5  หมายความวา    มีการบริหารเชิงกลยุทธอยูในระดับมากที่สุด 
4 หมายความวา    มีการบริหารเชิงกลยุทธอยูในระดับมาก 
3 หมายความวา    มีการบริหารเชิงกลยุทธอยูในระดับปานกลาง 
2 หมายความวา    มีการบริหารเชิงกลยุทธอยูในระดับนอย 
1     หมายความวา    มีการบริหารเชิงกลยุทธอยูในระดับนอยที่สดุ 
 

ระดับการบริหาร ขอที่ การบริหารเชิงกลยุทธ 
5 4 3 2 1 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

 
1. 

การวางแผนเชิงกลยุทธ 
ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมกันวิเคราะหสภาพ 
แวดลอมภายในโรงเรียนเพื่อหาจุดออน จุดแข็ง 
ในการพัฒนาโรงเรียน 

      

2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมกันวิเคราะหภาพ 
แวดลอมภายนอกโรงเรียนเพื่อทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียน 

      

3. มีการนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมมากําหนด 
กลยุทธในการพัฒนาโรงเรียน 

      

4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรรวมกันกําหนด 
ทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนอยางชัดเจน 

      

5. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการ 
กําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา และเปาหมายของโรงเรียน 

      

6. ผูบริหารแจงใหบุคลากรทราบเกี่ยวกับเปาหมาย 
ของโรงเรียนอยางชัดเจน 

      

7. ผูบริหารสงเสริมการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อนํา 
ขอมูลมาวิเคราะหในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

      

8. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรทุกฝาย ไดแก ครู  
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน 
เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 
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ระดับการบริหาร ขอที่ การบริหารเชิงกลยุทธ 

5 4 3 2 1 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

9. ผูบริหารสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธขาวสาร 
ของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ 

      

10. ผูบริหารและครูมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 
ของผูเรียน 

      

                 ปญหาในการวางแผนเชิงกลยุทธ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
              ขอเสนอแนะในการวางแผนเชิงกลยุทธ 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

ระดับการบริหาร ขอที่ การบริหารเชิงกลยุทธ 
5 4 3 2 1 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

 
11. 

การจัดโครงสรางและทรัพยากร 
ผูบริหารมีการจัดทําโครงสรางองคกรและแผนภูมิ 
การปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

      

12. มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน       
13. มีการจัดวางชองทางการติดตอส่ือสารระหวาง 

หนวยงานที่เหมาะสมและคลองตัว 
      

14. มีการกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบใหแก 
บุคลากรทุกคนอยางชัดเจน 

      

15. มีการจัดทํารายละเอียดภาระงานใหบุคลากร 
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

      

16. บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน       
17. มีการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนทุกกิจกรรมใน

แผนงานและโครงการ ของโรงเรียนอยางเพียงพอ 
และทั่วถึง 

      

18. มีการสงเสริมจัดทําสื่ออุปกรณที่มีคุณภาพ และมี
นวัตกรรมที่ทันสมัย และเพียงพอตอการจัด 
การเรียนการสอน 
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ระดับการบริหาร ขอที่ การบริหารเชิงกลยุทธ 

5 4 3 2 1 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

19. มีการจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ และ
สภาพแวดลอม 
ที่อํานวยความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอน 

      

20 มีการกระตุนใหบุคลากรใชทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อ 
ใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 

      

                ปญหาในการจัดโครงสรางและทรัพยากร 
.............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
             ขอเสนอแนะในการจัดโครงสรางและทรัพยากร 
.............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ระดับการบริหาร ขอที่ การบริหารเชิงกลยุทธ 
5 4 3 2 1 

สําหรับ 
 ผูวิจัย 

 
21. 

การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ 
มีการคัดเลือกและจัดบุคลากรเขาปฏิบัติหนาที่ 

      

22. มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบแก
บุคลากรอยางชัดเจน 

      

23. มีการชี้แนะกฎระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ ใน 
การปฏิบัติงานใหบุคลากรทราบ 

      

24. สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาความรูและทักษะดวย
วิธีการและเทคนิคตาง ๆ  อยางตอเนื่อง 

      

25. มีการจูงใจบุคลากรใหมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

      

26. 
 

ผูบริหารมอบหมายงานใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม
ความสามรถและตามความตองการ 

      

27. ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

      

28. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรไดคิดอยางอิสระ       
29. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน 

การแกไขความขัดแยงภายในโรงเรียน 
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ระดับการบริหาร ขอที่ การบริหารเชิงกลยุทธ 

5 4 3 2 1 
สําหรับ 
ผูวิจัย 

30. ผูบริหารกระตุนใหบุคลากรเกิดความคิดสรางสรรค 
และมีพลังในการนําแผนไปปฏบัิติใหบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนด 

      

                  ปญหาในการบริหารบุคลากรและการอํานวยการ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
               ขอเสนอแนะในการบริหารบุคลากรและการอํานวยการ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ระดับการบริหาร ขอที่ การบริหารเชิงกลยุทธ 
5 4 3 2 1 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

 
31. 

การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 
มีการนําแผนงานและโครงการที่กําหนดไวมา
ดําเนินงาน 

      

32. มีการบริหารจัดการตามขั้นตอนและตารางที่กําหนด
ไวตามแผนปฏบัิติการประจําป 

      

33. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา       
34. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
      

35. มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ       
36. มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

ใชเทคนิควิธีที่หลากหลาย 
      

37. มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
หลากหลายตามความตองการของผูเรียน 

      

38. ผูบริหารกระตุน สนับสนุน ใหคําปรึกษาใน 
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

      

39. ผูบริหารสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน 
การจัดการเรียนการสอน 
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40. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม
แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันเพ่ือสรางความ 
สัมพันธอันดีในหมูคณะและความเขมแข็งทาง
วิชาการ 

      

                  ปญหาในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
               ขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
....................................... ...................................................................................................................... 
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41. 

การติดตามและประเมินผล 
มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน 

      

42. มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงานของ
โรงเรียน 

      

43. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน 

      

44. มีการรายงานผลการดําเนินงานที่สนองตอนโยบาย 
วิสัยทัศน  ปรัชญา เปาหมาย และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของโรงเรียน 

      

45. มีการสรางระบบการประเมินแผนงานและโครงการ       
46. มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่

ชัดเจน 
      

47. ผูบริหารสนับสนุนใหครู และบุคลากรมีสวนรวมใน
การกําหนดหลักเกณฑการติดตามและประเมินผล 

      

48. มีการนําขอมูลการประเมินผลมาทบทวนเพื่อกําหนด
นโยบาย แผนงาน และโครงการตอไป 

      

49. มีการปรับโครงสรางการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา       
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50. มีการเสริมแรงและใหกําลังใจดวยวิธีตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโรงเรียน 

      

                     ปญหาในการติดตามและประเมินผล 
.............................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................. 
                 ขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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