
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารกับประสิทธิผล        

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยไดศึกษา

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของพรอมทั้งสรุปแนวคิดในวิจัยดังน้ี 

 1.  แนวคิดเกี่ยวกับการบรหิารเชิงกลยุทธ 

  1.1 หลักการ แนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ 

  1.2 ความหมายของการบรหิารเชิงกลยุทธ 

  1.3 ความสําคัญของการบรหิารเชิงกลยุทธ 

  1.4 กระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธ 

  1.5 การบรหิารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.  แนวคิดเกี่ยวกับประสทิธิผลของสถานศึกษา 

  2.1 ความหมายของประสทิธิผล 

  2.2 ประสทิธิผลของสถานศึกษา 

  2.3 การประเมินประสิทธิของสถานศึกษา 

 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  3.1 งานวิจัยในประเทศ 

  3.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ 

 

การบริหารเชิงกลยุทธสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหารงานดานตาง ๆ ภายในสถานศึกษา 

โดยมีนักบริหารและนักวิชาการกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ ไวดังน้ี 

หลักการ แนวคิด ของการบริหารเชิงกลยุทธ 

สภาพแวดลอมภายนอกในปจจุบันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปลี่ยนแปลงมากกวา

แตกอนเปนอยางมาก ผลกระทบที่มีตอองคกรจึงมีมากเปนเงาตามตัว ดวยเหตุน้ีการบริหารเชิงกลยุทธ 

จึงเปนงานที่สาํคัญของผูบริหารระดับสงูทีเ่กี่ยวของกับการกําหนดกลยุทธขององคกรและการนํากลยุทธ

น้ันไปปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางใหองคกรกาวไปในทิศทางที่เหมาะสม และประสบความสําเร็จเหนือ

คูแขง การบริหารเชิงกลยุทธเปนหัวใจของการบริหาร โดยผูบริหารจะตองมีการวางแผนกลยุทธ         
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ที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธที่แตกตางจากผูอื่นแตเปนความแตกตางเชิงสรางสรรค เพื่อใชเปนแนวทาง

ใหองคกรปฏิบัติงานไดเหนือกวาคูแขงขัน และเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการได ถา

ปราศจากแผนกลยุทธ องคกรจะไมมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน ไมมีแผนที่จะสามารถโตตอบ

หรือเอาชนะการแขงขัน และไมมีแผนที่จะปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  

การบริหารเชิงกลยุทธ จึงมีความจําเปนตอธุรกิจปจจุบัน องคกรตองปรับตัวใหทันตอสถานการณ 

ผูบริหารตองมีการวางแผนลวงหนาเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตาม

เปาหมายของกิจการสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหกิจการสามารถมีขอ

ไดเปรียบเหนือคูแขงขัน และมุงเนนสรางความเปนเลิศทางดานการบริหารงาน ดังน้ันสภาพแวดลอม

ปจจุบันน้ีโลกจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แนนอนวาแตละองคกรยอมไดรับผลกระทบตามมาดวย 

ผูบริหารในฐานะผูนําองคกรจะตองพาองคกรของตนกาวไปในทิศทางที่เหมาะสมและบรรลุผลตามเปา

ที่วางไว การบริหารเชิงกลยุทธซึ่งเปนการบริหารในเชิงสรางสรรคน้ันจัดไดวาเปนหัวใจของงานบริหาร

ที่ผูบริหารตองมีความเขาใจอยางถองแท ผูบริหารจะตองกําหนดกลยุทธอยางชาญฉลาดที่ไมเหมือน

ใครเพื่อเปนแนวทางใหกับองคกรไดปฏิบัติเพื่อบรรลุตามจุดมุงหมายขององคกร ผูบริหารจะตองเปน 

ผูรอบรูนําพาองคกรปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณในปจจุบันดวยการบริหาร

เชิงกลยุทธหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาการวางแผนเชิงกลยุทธที่มีช้ันเชิง ดังน้ัน การบริหารเชิงกลยุทธ

เปนการบริหารจัดการที่มีการวางแผนโดยมุงพิจารณากําหนดทิศทาง ระยะเวลา วิธีการปฏิบัติที่มี

ความชัดเจนในเชิงรุกหรือเชิงปองกันปญหาที่มุงเนนสัมฤทธ์ิผลและการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่มี

ทิศทางชัดเจน โดยปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 8) กลาววา หลักการแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ 

วาการบริหารเชิงกลยุทธเปนการจัดการภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสามารถคาดเดา

และกําหนดทิศทางขององคกรไปสูจุดหมายตามที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

เรวัตร ชาตรีวิศิษฐ และคณะ (2553 : 20) ไดกลาวถึงหลักการ แนวคิดของการบริหาร

เชิงกลยุทธวาเปนการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ โดยไดกําหนดทิศทางขององคกรในอนาคตไว         

ซึ่งตองอาศัยการวางแผนอยางเปนข้ันตอน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อหาโอกาส

และอุปสรรคที่จะมีผลกระทบตอการศึกษา และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อหาจุดแข็ง จุดออน 

ขององคกร สําหรับกําหนดตําแหนงทาการแขงขัน แลวกําหนดกลยุทธเพื่อใหสามารถนําไปดําเนินการ 

เพื่อใหบรรลุทิศทางตามที่กําหนดไว 

สุทธิเกียรติ ภูมิพัทธนสุข (2553 : 32) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธวา   

การบริหารเชิงกลยุทธคือการวางแผนทิศทางขององคกรโดยมีการประเมินโอกาสและภยันตราย        

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและจุดออน จุดแข็งขององคกร ทั้งน้ีไดกําหนดการ   

วางแผนการบริหารเชิงกลยุทธจะตองคํานึงถึงระดับที่แตกตางกัน 3 ระดับ ไดแก 1) กลยุทธระดับองคกร 

2) กลยุทธระดับธุรกิจ และ 3) กลยุทธระดับการปฏิบัติการ อาจกลาวไดวา กลยุทธทั้ง 3 ระดับน้ีเปน
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องคประกอบสวนหน่ึงในการบริหารเชิงกลยุทธทั้งน้ีสาระสําคัญอยูที่การกําหนดทิศทางของธุรกิจหรือ

การวางแผนเชิงกลยุทธขององคกรโดยจะตองมีการวางแผนเพื่อใหไดแนวทางที่สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโดยตองวิเคราะหจุดออน จุดแข็งขององคกร และทรัพยากรที่มีอยู

ควบคูกันไปดวย นอกจากน้ีการบริหารเชิงกลยุทธใหประสบความสําเร็จจะตองมีการวิเคราะหสภาพ 

แวดลอมภายนอก อันหมายถึง การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

อุตสาหกรรม คูแขง เทคโนโลยี เปนตน การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร อันไดแก ทรัพยากร

บุคคลและความสัมพันธของคนในองคกร โครงสรางขององคกร การบริหารงานในองคกร เปนตน 

ปจจัยเหลาน้ีลวนสงผลกระทบทางตรงและทางออมตอการบริหารและการขับเคลื่อนองคกรทั้งสิ้น 

วรางคณา ผลประเสริฐ (2554 : 20) ไดกลาวถึงหลักการ แนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ

วาการจัดการเชิงกลยุทธเปนการบริหารอยางมีระบบที่ตองอาศัยวิสัยทัศนของผูนํา และอาศัย            

การวางแผนอยางมีข้ันตอน โดยผานการตัดสินใจและการประเมินแลววา เหมาะสมกับองคกร และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงอันจะนําความสําเร็จมาสูองคกรได การจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนแนวทาง

หน่ึงที่จะชวยใหนักบริหารกําหนดทิศทางขององคการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน

องคการชวยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับองคการเพื่อที่จะนํากลยุทธเหลาน้ันไป ประยุกตปฏิบัติ  

และควบคุมประสิทธิผลการดําเนินงานขององคกรได ในการจัดการเชิงกลยุทธน้ันประกอบดวย

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 4 ข้ัน คือ 1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ 2) การกําหนดกลยุทธ 3) การนํา 

กลยุทธไปสูการปฏิบัติ และ 4) การประเมินและการควบคุมกลยุทธ 

จตุพร สังขวรรณ (2557 : 213) กลาววา การจัดการเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือในการบริหาร

องคกรที่สําคัญ และเปนหน่ึงในสมรรถนะหลกัของผูนําองคการซึ่งประกอบดวยศาสตร และศิลปที่ตอง

อาศัยการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ทั้งสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก องคการในมิติ

ของอดีต ปจจุบัน และอนาคต และทําการสังเคราะหเพื่อกําหนดแนวทางที่เหมาะสมกับองคการน้ัน 

ปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 10) กลาววา หลักการแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธเปนการ

จัดการภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง มีการกําหนดแนวทางหรือวิถีทางในการดําเนินงาน        

ขององคกรเพื่อใหบรรลุตามเปาประสงคโดยจะตองมีการวางแผนเพื่อใหไดแนวทางที่สอดคลองกับ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมโดยตองวิเคราะหจุดออน จุดแข็งขององคกร และทรัพยากรที่มี 

อยูควบคูกันโดยผานการตัดสินใจและการประเมินแลววาเหมาะสมกับองคกร และสามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริงอันจํานําความสําเร็จมาสูองคกรได 

จากหลักการแนวคิดที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธเริ่มตนมาจากองคกร          

ที่มุงหวังใหองคกรประสบความสําเร็จในทิศทางเดียวกันรวมเปนแนวคิดที่มีวิวัฒนาการยาวนาน           

ในการจัดการเชิงกลยุทธน้ันประกอบดวยกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 4 ข้ัน คือ 1) การวิเคราะห

เชิงกลยุทธ 2) การกําหนดกลยุทธ 3) การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ และ 4) การประเมินกลยุทธ  
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ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ 

ไดมีนักการศึกษาและนักวิชาการใหความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธไว พอที่จะนํามา

กลาวในที่น้ี ดังน้ี 

ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2553 : 9) กลาววา การจัดการเชิงกลยุทธหรือการบริหารเชิงกลยุทธ 

หมายถึง การกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการดําเนินงานและกจิกรรมตาง ๆ  ขององคกรเพื่อใหบรรลุ

ถึงทิศทางและวัตถุประสงคที่กําหนดข้ึน โดยในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานน้ี องคกรธุรกิจ

จะตองทําการวิเคราะหและประเมินปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อคนหาแนวทาง 

ในการดําเนินงานที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

สมยศ บุญเจริญ (2553 : 20) กลาวไววา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การคิดอยาง  

เปนระบบ โดยความรวมมือจากทุกฝาย ในการกําหนดและวางแผนกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

ตลอดจนการประเมินและควบคุมกลยุทธเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรที่เกิดจาก

กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของที่สอดคลองสัมพันธกับสภาพแวดลอม เพื่อนําองคกร

บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

สุพานี สฤษฎวานิช (2553 : 8) กลาวไววา การบริหารเชิงกลยุทธหรือการจัดการเชิงกลยุทธ 

หมายถึง กระบวนการบริหารองคกรโดยรวมใหมีกลยุทธหลักและกลยุทธการแขงขัน โดยจะตองมี

การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกขององคกร เพื่อสรางแผนกลยุทธที่เหมาะสม

กับโอกาสและอุปสรรคเพื่อใหสามารถนําแผนกลยุทธน้ัน ๆ ไปปฏิบัติใหบังเกิดผล ตลอดจนมีการ

ติดตามและประเมินผลเชิงกลยุทธไดอยางถูกตองเหมาะสม 

พรรณภา อิงพงษพันธ (2554 : 20) กลาวไววา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง กระบวนการ

ตัดสินใจของผูบริหาร เพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว   

โดยพิจารณาสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินการขององคกร 

สํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2555 : 14) ไดกลาวไววา การบริหารเชิงกลยุทธ 

หมายถึง การวางแผนที่ใหความสําคัญกับกับภารกิจการมองไปสูอนาคตภายใตการพิจารณาถึงความ

เปนไปไดในการใชความสามารถของหนวยงานเพื่อระดับทรัพยากรมาใชประกอบการพิจารณาถึง

ทางเลือกตาง ๆ  อยางรอบคอบและชัดเจนวาจะสามารถนําหนวยงานไปสูภารกจิและเปาหมายที่วางไว 

นอกจากน้ันการวางแผนกลยุทธเกี่ยวของกับการวิเคราะหทุกปจจัยที่คาดวาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคตที่จะมีผลกระทบตอหนวยงาน ทั้งในแงโอกาสและอุปสรรคเพื่อจะบอกถึงทิศทางที่หนวยงาน

กําหนดข้ึนอยางชัดเจนเพื่อการปฏิบัติในอนาคต 

กานตมณี ไวทยครุฑ (2556 : 5) กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การบริหารงาน

ซึ่งกระทําอยางตอเน่ืองสอดคลองกับสิ่งแวดลอม มีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

เพื่อตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุดนําไปสูการพัฒนากลยุทธที่มีประสิทธิภาพโดยใชกระบวนการ           
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ของการกําหนดทิศทางระยะยาว การกําหนดกลยุทธ การดําเนินกลยุทธและการประเมินกลยุทธ       

ขององคกร 

ปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 12) กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธ คือกระบวนการที่ใช        

ในการบริหารองคกรเพื่อให บรรลุวัตถุประสงค มีความตอเน่ืองและสอดคลองกับสิ่งแวดลอม มีการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เปนการสรางหรือพัฒนาวิถีทางในทางปฏิบัติ ตลอดจน

การระดมและจัดสรรทรัพยากรขององคกรโดยอาศัยการวางแผนอยางมีข้ันตอนผานการตัดสินใจและ

ประเมินแลววาเหมาะสมกับองคกรและนําไปปฏิบัติไดจริง 

จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึงกระบวนการบริหาร   

ที่ใชการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกรมาประกอบการตัดสินใจในการ

กําหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อใชเปนกรอบในการปฏิบัติงานใหประสิทธิภาพประสบผลสําเร็จ

ตามเปาหมายขององคกร 

ความสําคัญของการบริหารงานเชิงกลยุทธ 

การบริหารเชิงกลยุทธนับวาเปนการบริหารที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิง ทั้งน้ี เพราะเปน        

การพิจารณาในเชิงยุทธศาสตรในการวิเคราะหทางเลือกวิธีการทํางานใหสําเร็จอยางชาญฉลาด        

กลาแขงขัน แสวงหาความกาวหนารูเทาทันสถานการณ ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวถึงความสําคัญ           

ของการบริหารเชิงกลยุทธไวดังน้ี 

กาญจนา ศิริวงค (2552 : 17 - 18) กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญ ดังน้ี 

 1.  ชวยใหองคการสามารถคาดการณถึงปญหาและโอกาสทีจ่ะเปนในอนาคต 

 2.  การบรหิารเชิงกลยุทธเอือ้อํานวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน 

 3.  การบริหารเชิงกลยุทธ เปนเครื่องมือสําคัญทีช่วยใหผูบริหารระดับสงูสามารถบริหาร

องคการในขอบเขตที่กวางขวางไดเทากับชวยลดความเสี่ยง 

 4.  สามารถปรับองคการไดเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกได        

ทําใหมีผลตอบแทนขององคการที่มากกวาคูแขงเพราะมีขอไดเปรียบในการแขงขันที่เหนือกวา 

 5.  เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหารทําใหไดพัฒนา

ความคิดและชวยลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน 

 6.  การบริหารเชิงกลยุทธlสามารถชวยใหนักบริหารวางแผนกลยุทธไดดีและงายกวาเดิม 

 7.  ชวยใหผูบริหารสามารถยกระดับการปฏิบัติงานข้ึนมาได 

บุญเลิศ เย็นคงคา (2552 : 1) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ ไวดังน้ี 

 1.  ชวยใหองคการมีวัตถุประสงคและภารกิจขององคการในอนาคตอยางชัดเจน 

สามารถใชเปนแนวทางในการสําหรับผูปฏิบัติงานในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 2.  ชวยใหการดําเนินงานสอดคลองในหนาที่ตาง ๆ ภายในองคการ เพื่อนําไปสู

วัตถุประสงคที่กําหนดไว 
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 3.  เปดโอกาสใหผูบริหารระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

เพื่อพัฒนาองคกร 

 4.  ชวยใหองคกรสามารถคาดการณปญหาที่จะเกิดข้ึน แลวเปลี่ยนแปลงปญหาใหเปน

โอกาสที่จะดําเนินธุรกิจในอนาคต 

 5.  ชวยใหผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สามารถตัดสินใจไดอยางครอบคลุมรอบคอบ

และสามารถลดความเสี่ยงได 

พรรณภา อิงพงษพันธ (2554 : 22 - 23) การบริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญตอการบริหารงาน

ขององคกรในปจจุบัน เน่ืองจากการที่องคกรตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดลอมภายใน

และสภาพแวดลอมภายนอก ผูบริหารที่มปีระสทิธิภาพจะตองมวิีธีการจะทําใหผูใตบังคับบัญชาทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รูถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีข้ึนในอนาคต สงผลใหผูใหผูบริหารปรับวิธีการ

บริหารใหทันตอสถานการณ สามารถกําหนดทิศทางขององคกรในอนาคตไดอยางชัดเจนเพื่อใหองคการ

ไดบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร

กันอยางใกลชิด เพื่อที่จะไดกําหนดกลยุทธที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของ     

ที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมที่ทําใหองคกรบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารเชิงกลยุทธ

จึงมีความสําคัญตอการบริหารงานในปจจุบันเปนอยางมาก เน่ืองจากในองคการตาง ๆ ตองเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก จะตองมีสงผลใหผูบริหาร

จะตองมีวิธีการบริหารงานที่ปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง ใหทันตอสถานการณดังกลาว เพื่อใหการ

ดําเนินงานขององคกรบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว ในสภาพความเปนจริงของสังคมและสิ่งแวดลอมได

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอและคอนขางรวดเร็ว เทคนิคการบริหารจัดการที่อยูในลักษณะต้ังรับจึงไมสอดคลอง

กับสภาพที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว เพราะการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงใน

โรงเรียน ทั้งในดานปจจัยนําเขา กระบวนการและการผลิต ดังน้ันผูบริหารที่ตองการประสบความสําเร็จ

ในอนาคตจึงจําเปนตองใชเทคนิคการบริหารจัดการที่ตอบรับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มตน

ดวยการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธใหเขาใจถึงกระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธเปนอยางดี

เพราะกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) จะเปนเครื่องมือของผูบริหาร

ระดับสูงในการกําหนดทิศทางและกําหนดการปฏิบัติงานในระยะยาวขององคกร  

กานตมณี ไวทยครุฑ (2556 : 7) กลาววา การบริหารเชิงกลยุทธมีความสําคัญ ดังรายละเอียด 

ตอไปน้ี 

 1.  ชวยใหองคกรสามารถคาดการณถึงปญหาและโอกาสทีจ่ะเปนไปในอนาคต 

 2.  การบรหิารเชิงกลยุทธเอือ้อํานวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน 

 3.  การบริหารเชิงกลยุทธเปนเครื่องชวยที่สําคัญที่ชวยใหผูบริหารระดับสูงสามารถ

บริหารองคกรในขอบเขตที่กวางไดเทากับชวยลดความเสี่ยง 



 17

 4.  สามารถปรับองคกรใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกไดดี ทําให 

มีผลตอบแทนขององคกรที่สูงกวาคูแขง เพราะมีขอไดเปรียบในการแขงขันที่เหนือกวาและย่ังยืนกวา 

 5.  เปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ มีสวนรวมในการบริหารทําใหไดพัฒนา

ความคิดและชวยลดการตอตานการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได  

 6.  การบริหารเชิงกลยุทธสามารถชวยใหนักบรหิารวางแผนกลยุทธไดดีและงายกวาเดิม 

 7.  ชวยใหผูบรหิารสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานข้ึนมาได 

อัมพร ภูกองไชย (2557 : 46) กลาววา โดยทั่วไปแลวการบริหารกลยุทธน้ัน จะมีความสําคัญ

และมีประโยชนอยางมากตอองคการในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

 1. จะชวยใหผูบริหารต่ืนตัวตอการเปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหม ๆ เห็นขอจํากัดที่อาจ

เกิดข้ึน ทําใหองคการสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไดดีกวาคูแขง สามารถใช

ประโยชนจากโอกาสตาง ๆ ที่เปดใหและใชจุดแข็งขององคการใหเกิดประโยชนสูงสุด น่ันคือ องคการ

สามารถสราง Strategic Fit ระหวางสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในองคการได  

ทําใหองคการสามารถอยูรอดไดและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนได 

 2. ชวยใหองคกรโดยรวมมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน เห็นถึงแนวทางสําคัญ           

ที่องคกรจะตองปฏิบัติ ทําใหองคกรน้ันแข็งแกรงประสบความสําเร็จและเติบโตตอไป 

 3. ทําใหองคการสามารถสรางผลตอบแทน (Returns) ที่เหนือกวาคูแขงขันไปดวย  

การสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน (Competition Advantage) และสามารถรักษาขอไดเปรียบน้ีไว 

 4. ชวยใหผูบริหารสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานข้ึนมาได คือ องคการจะสามารถ

บรรลุผลทั้งประสิทธิภาพ (Effectiveness) คือ การบริหารงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่จั้งใจไว   

ถาไดมีการบริหารกลยุทธที่ถูกตองเหมาะสมทั้งในชวงของการกําหนดกลยุทธ การนําแผนกลยุทธไปใช 

และการควบคุมติดตามผล ชวยใหผูบริหารมีการทํางานในลักษณะ Proactive คือ การคาดเหตุการณ

ตางที่จะเกิดข้ึน หรือเปนฝายรุกมากกวาฝายรับและปองกันตัว ทําใหองคการสามารถปรับตัวไดดีกวา

หรือฉกฉวยโอกาสไดดีกวาหรือไดนอนกอนคูแขง 

การบริหารเชิงกลยุทธหรือการจัดการเชิงกลยุทธจะนําไปสูการเพิ่มโอกาสของความสําเร็จ

และความลมเหลวขององคการได เพราะ 1) การจัดการเชิงกลยุทธเปนการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง 

ภารกิจ และวัตถุประสงคขององคการธุรกิจอยางเปนระบบ ดังน้ันการจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนสิ่งที่

กําหนดทิศทางขององคการ และชวยใหนักบริหารปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม   

การตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงน้ัน ทําใหนักบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงคและทิศทางการ

ดําเนินงานอยางเปน รูปธรรม สอดคลองกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได 2) การจัดการเชิงกลยุทธยัง

นําไปสูการจัดการความเปลีย่นแปลงทีดี่ข้ึน เน่ืองจากมีการเตรยีมรบักับสถานการณความเปลีย่นแปลง

ไวแลว ทําใหองคการคนหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดตอองคการ ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของปจจัย
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ตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการเชิงกลยุทธเปนการกําหนดวิธีการหรือแนวทาง        

ในการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคการ

ที่ต้ังไว 3) การจัดการเชิงกลยุทธเปนการนําแนวทางในการดําเนินองคการที่คิดคนสรางสรรคข้ึน และ

นํามาประยุกตใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังน้ันความคิดสรางสรรคจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักบริหาร  

4) การวางแผนกลยุทธเปนหนาที่หลักของนักบริหาร เน่ืองจากตองวางแผนประยุกตใช และกําหนด

ทิศทางในการดําเนินงานขององคการ การจัดทําและปฏิบัติใหสอดคลองตามแผนกลยุทธจึงมีความสําคัญ

โดยเฉพาะในระยะยาว ดังน้ันความสามารถในการกําหนดกลยุทธของนักบริหาร และความสามารถ 

ในการควบคุมใหการปฏิบัติเปนไปตามกลยุทธที่วางไวได จะเปนสิ่งสะทอนศักยภาพและและสะทอน

ของผูบริหารไดเปนอยางดี 5) การจัดการเชิงกลยุทธทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน จะชวย

สรางประสิทธิภาพและศักยภาพในการแขงขันใหแกธุรกิจ และเสริมสรางการพัฒนาขีดความสามารถ

ทางการบริหารของนักบริหาร รวมทั้งชวยเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากรที่อยูภายในองคการ 

เน่ืองจากการพัฒนาเชิงกลยุทธจะตองมีการสรางความเขาใจและแนวทางในการเตรียมพรอมเพื่อรับ

กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนของสภาพแวดลอมและคูแขง นอกจากน้ีแลวการจัดการเชิงกลยุทธ

ยังชวยใหผูที่เกี่ยวของในองคการ เขาใจในภาพรวม โดยเฉพาะเปาหมายในการดําเนินงานทําให

สามารถจัดลําดับ การดําเนินงานตามลําดับ ความสําคัญเรงดวนไดและ 6) การจัดการเชิงกลยุทธชวย

ใหการทํางานเกิดความสอดคลองในการปฏิบัติหนาที่ เน่ืองจากมีการกําหนดกลยุทธ การประยุกตใช 

และการตรวจสอบควบคุมไวอยางชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันและเกิดความรวมมือ โดยเฉพาะ

ความเขาใจในวัตถุประสงคขององคการ อีกทั้งจะชวยใหมีการจดัสรรทรพัยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับการบริหารองคการในสวนตาง ๆ  

ปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 15) กลาววา ความสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ คือ      

การบริหารที่ชวยใหองคการสามารถคาดการณถึงปญหาและโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคต สามารถปรับ

องคการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ชวยใหนักบริหารวางแผนกลยุทธไดดี

และงายกวาเดิม สามารถกําหนดทิศทางขององคกรในอนาคตไดอยางชัดเจนเพื่อใหองคกรบรรลุผล

ตามเปาหมายที่กําหนดโดยมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร เพื่อที่จะกําหนด

กลยุทธในการดําเนินงานที่ชัดเจน อันจะสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากความสําคัญที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธน้ันมีประโยชนมากตอองคกร         

ก็คือสามารถทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ไดวางไว เพราะวาการบริหารเชิงกลยุทธจะ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนทําใหองคกรสามารถคาดการณถึงปญหาและโอกาสที่จะเปน  

ในอนาคต เอื้ออํานวยใหองคกรมีวัตถุประสงคและทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน เปนเครื่องมือที่สําคัญ        

ที่ชวยใหผูบริหารระดับสูงสามารถบริหารองคการในขอบเขตที่กวางไดเทากับชวยลดความเสี่ยง           

ชวยใหนักบริหารวางแผนกลยุทธไดดีและไดงายกวาเดิม  
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กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 

นักวิชาการหลายทานไดศึกษาและกลาวถึงกระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธไวดังน้ี 

กาญจนา ศิริวงค (2552 : 36) กลาววา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ 2) การกําหนดทิศทางขององคกร 3) การกําหนดกลยุทธ

ขององคกร 4) การปฏิบัติตามกลยุทธขององคกร 5) การควบคุมและการประเมินกลยุทธขององคการ 

เรวัตร ชาตรีวิศิษฐ และคณะ (2553 : 28) ไดกลาวถึงข้ันตอนของกระบวนการจัดการ

เชิงกลยุทธไวดังน้ี 1) การวางแผนกลยุทธ ทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก โอกาส    

ภัยคุกคาม และวิเคราะหสภาพแวดลอมในองคกร ไดแก จุดแข็ง จุดออน 2) การนําแผนกลยุทธไป

ปฏิบัติ ไดแก การจัดการทําแผนปฏิบัติการพัฒนาองคกร การปรับการดําเนินงาน 3) การติดตามและ

ประเมินผล ไดแก การติดตาม ควบคุม และประเมินผล 

สุพานี สฤษฎวานิช (2553 : 9 - 11) กลาววา งานบริหารกลยุทธน้ันเหมือนงายเพราะเปน

กระบวนการที่ประกอบไปดวย 3 ข้ันตอน แตวาแตละข้ันตอนมีความสําคัญมาก และการทุมเทความ

พยายามในกระบวนการบริหารกลยุทธทั้ง 3 ข้ันตอนน้ี อันประกอบดวย 

 1.  การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธเปนข้ันตอน

ของการวางแผนที่สําคัญจะเริ่มจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคกร เพื่อ

กําหนดเปาหมายระยะยาวที่จะบอกทิศทางขององคการ 

 2. การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ข้ันตอนน้ีจะเนนการ

วางแผนดําเนินงานและการนําแผนงานตาง ๆ ไปปฏิบัติ แตการดําเนินงานตามข้ันตอนน้ีใหบรรลุก็

จะตองเตรียมความพรอมของปจจัยตาง ๆ คือปจจัยดานบุคลากร โครงสรางขององคการ ระบบงาน        

ที่จําเปน เพื่ออํานวยการใหการนําแผนกลยุทธน้ันไปปฏิบัติบังเกิดผล 

 3. การติดตามและประเมินกลยุทธ (Strategy Evaluation and Control) ข้ันตอนน้ี

จะเปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแผนกลยุทธ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ       

ที่เผชิญอยูเพื่อจะไดดําเนินการแกไขใหเหมาะสม 

เอกชัย บุญยาทิษฐาน. (2553 : 13) กลาววา ศาสตรเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธที่เปนศาสตร

เชิงรุกจะมีข้ันตอนที่สําคัญ 3 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน 2) การนําแผนไปปฏิบัติ 3) การควบคุมและ

ประเมินผล 

สุดารัตน มอริส (2554) กลาววา กระบวนการบรหิารจดัการเชิงกลยุทธประกอบดวย 4 ข้ันตอน 

ดังน้ี 1) การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 2) การจัดทํากลยุทธ (Strategy Development) 

3) การดําเนินการตามกลยุทธ (Strategy Implementation) 4) การประเมินและควบคุมกลยุทธ 

(Strategy Evaluation and Control) 
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การวิเคราะหเชิงกลยุทธน้ันมีวัตถุประสงคเพื่อตองการสํารวจและประเมินสถานการณหรือ

สภาพแวดลอมที่องคกรเผชิญอยูรวมถึงการคาดการณสถานการณที่ องคกรอาจเผชิญในอนาคต 

ดังน้ันการวิเคราะหแผนเชิงกลยุทธจึงประกอบดวย 2 สวนหลักคือ 1) การวิเคราะหสถานการณหรือ

สภาพแวดลอมที่องคกรเผชิญอยู 2) การสรุปปญหาและโอกาสที่องคกรอาจเผชิญในอนาคต 

กานตมณี ไวทยครุฑ (2556 : 1 - 9) ไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการเชิงกลยุทธ ซึ่งให

รายละเอียดไววา องคประกอบที่ทําใหกลยุทธตาง ๆ ประสบความสําเร็จไดน้ัน ประกอบดวย

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ 4 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  การตรวจสอบสภาพแวดลอม (Environmental Scanning) การตรวจสภาพ แวดลอม

เปนการศึกษาวิเคราะหตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ เพื่อนํา

ขอมูลที่ไดไประบุปจจัยเชิงกลยุทธ ซึ่งจะเปนตัวกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกร การตรวจสอบ

สภาพแวดลอมขององคกรที่ทําไดงายไดแก การจัดทํา SWOT Analysis ไดแก S = Strengths จุดแข็ง, 

W = Weakness จุดออน, O = Opportunities โอกาส และ T = Threats อุปสรรค การวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) เปนการวิเคราะหปจจัย 2 ตัว ไดแก โอกาสและ

อุปสรรค ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดในระยะสั้น สวนการวิเคราะหภายใน ( Internal 

Environment) เปนการวิเคราะหปจจัย 2 ตัว ไดแก จุดแข็งและจุดออน ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได

ในระยะสั้นเชนกัน ไดแก โครงสราง (Structure) วัฒนธรรม (Culture) และทรัพยากร (Resource) 

 2.  การจัดทํากลยุทธ (Strategy Formulation) เปนการจัดทําแผนระยะยาว เพื่อนํามาใช

ในการบริหารงานใหเหมาะสมกับปจจัยตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก การจัดทํากลยุทธประกอบดวย 

1) การกําหนดพันธกิจ (Mission) เปนพันธกิจขององคกรที่จะบอกใหทราบวา เราคือใคร เราทําอะไร 

รวมทั้งอยากดําเนินการใหบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนไดอยางไร 2) กําหนดวัตถุประสงค (Objective) 

3) การกําหนดกลยุทธ (Strategies) ซึ่งหมายถึงแผนแมบท (Master Plan) ขององคกรที่จัดทําข้ึน

เพื่อใหเห็นวาองคกรจะดําเนินการใหบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนไดอยางไร กลยุทธที่ดีจะสรางความ

ไดเปรียบใหกับองคกร และ 4) การกําหนดนโยบายเพื่อนําไปใชในองคกร 

 3.  การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategy Implementation) เปนกระบวนการดําเนินงาน

นํากลยุทธและนโยบายที่กําหนดไวเขามาปฏิบัติ จัดเปนวิธีการดําเนินงานและการจัดทํางบประมาณ 

การปฏิบัติตามกลยุทธโดยทั่วไปเปนหนาที่ของผูบริหารระดับกลางและระดับลางเทาน้ัน ผูบริหาร

ระดับสูงจะเปนผูตรวจสอบ เน่ืองจากเปนแผนงานปฏิบัติการ 

 4.  การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การประเมินผลและ

การควบคุมเปนการตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แลวเปรียบเทียบระหวางผลการ

ปฏิบัติงานจริงกับผลการดําเนินงานที่ต้ังไววาบรรลุผลตามที่ต้ังไวหรือไม แลวนําไปปรับปรุงแกไข ทั้งน้ี

การประเมินผลและการควบคุมงานจะเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพจําเปนตองไดรับขอมูลที่ชัดเจนทันที

และไมมีอคติ 
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ทัศนีย ต้ังบุญเกษม (2556) กลาววา กระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธประกอบดวย งานสําคัญ 

5 ประการ คือ 

 1.  กําหนดวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) ขององคการ วิสัยทัศน หมายถึง

ขอความที่บงบอกถึงทิศทางที่องคกรมุงไปสูในอนาคต ผูนําองคการจะตองกําหนดนึกในใจวาอนาคต

ขององคการที่พึงปรารถนา ใฝฝนและมีความเปนไปไดน้ันจะมีลักษณะเชนใด ภาพในใจน้ีอาจจะชัดเจน

หรือไมก็ตามแตจะเปนภาพที่ช้ีถึงอนาคตที่ตองการจะเดินไปใหถึง เปนสภาพอนาคตที่ดีกวาที่เปนอยู

ในปจจุบัน เชนเครือเจริญโภคภัณฑอาหาร กําหนดวิสัยทัศนวา“จะเปนครัวของโลก” พันธกิจ คือ 

เหตุผลของการมีอยูขององคการน้ัน ๆ พันธกิจเปนสิ่งสะทอนถึงคุณคา ความต้ังใจและความมุงมั่น 

ขององคการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงกําหนดเปาหมาย ขององคการและแผนตาง ๆ เชน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห ใหบริการทางการเงินครบวงจรโดยเฉพาะดานทีอยูอาศัย โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐ

ประโยชนของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 2.  กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ ตองเปลี่ยนวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไวในข้ันที่หน่ึง

ใหเปนเปาหมายเชิงกลยุทธ เปาหมายน้ีเปนการระบุวาองคกรตองการอะไรในอนาคต ตองเปนเปา

โดยรวมขององคการไมใชแผนกหรือสวนงาน เชน บริษัท ซีพีเซเวนอีเลฟเวน ต้ังเปาหมายจะขยาย

สาขาใหได 3,000 สาขา ภายใน 2 ปขางหนา 

 3.  กําหนดกลยุทธเพื่อบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ กลยุทธ คือการปฏิบัติที่จะนําให

องคการไปสูจุดที่ตองการจากจุดที่เปนอยู ณ ปจจุบันภายใตโอกาส อุปสรรค จุดออนและจุดแข็ง     

ขององคการ เชน ไวไวต้ังเปาหมายวาจะชนะมามาภายใน 4 ป กลยุทธหน่ึงที่ไวไวอาจจะกําหนด คือ

การพยายามออกบะหมี่รสชาติใหม ๆ และขยายชองทางการจัดจําหนายใหครอบคลุมทุกชองทาง

รวมทั้งขยายตลาดในตางประเทศดวย 

 4.  นํากลยุทธไปปฏิบัติ เปนข้ันที่นําเอากลยุทธที่กําหนดไวแลวมาเปลี่ยนเปนแผน 

ปฏิบัติการในข้ันน้ีจําเปนจะตองรวมเอาหนาที่ตาง ๆ ทางการบริหารเขามาไมวาจะเปนการวางแผน 

การจัดองคการ การนําและบังคับบัญชา และการควบคุม เชนจะตองกําหนดวาจะตองทํากิจกรรม

อะไรในรายละเอียด จะตองจางพนักงานเขามาเทาไร จะตองใชงบประมาณขนาดไหนและใครจะเปน

ผูดําเนินการและวัดผลความสําเร็จของงานอยางไร 

 5.  ประเมินผล ข้ันน้ีอาจจะเรียกวาการควบคุมเชิงกลยุทธ ซึ่งหมายถึงกระบวนการ       

ในการประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานตามกลยุทธ และการปรับปรุงแกไขในกรณีที่มีความ

เบี่ยงเบนไปจากแผนที่วางไว ทั้งน้ี เพื่อสรางความแนใจวาการใชทรัพยากร ตลอดจนการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานของทั้งองคการจะไปในทิศทางที่กําหนดไว การควบคุมและประเมินผลน้ีจะตองเกิดข้ึน

อยางตอเน่ือง ดวยเหตุที่โอกาสและอุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

เชน คูแขงแนะนําสินคาตัวใหม เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง แนวโนมใหม ๆ ทางสังคมเปลี่ยนไป 

ลูกคามีความตองการใหม ๆ  ดังน้ันการบรหิารกลยุทธจึงเปนกระบวนการที่ไมหยุดน่ิง (Ongoing Process) 
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จะตองมีการควบคุมตรวจสอบ ปรับปรุงและแกไขอยูตลอดเวลาเพื่อใหองคการสามารถรักษาความ

ไดเปรียบในการแขงขันไวไดเสมอ 

อัมพร ภูกองไชย (2557 : 58 - 59) กลาววา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธมีองคประกอบ

ประกอบหลัก 3 ประการดังน้ี 

 1.  การวางแผนกลยุทธหรือการจดัวางกลยุทธ เปนการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 

การกําหนดทิศทางของสถานศึกษาและการกําหนดกลยุทธ 

 2.  การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญเปนอยางมากในกระบวนการ

จัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งเมื่อสถานศึกษาไดวิเคราะหปจจัยตาง ๆ กําหนดทิศทางการพัฒนา และจัดทํา 

กลยุทธแลวตองนํากลยุทธที่ไดมาดําเนินการ 

 3.  การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการจัดการเชิง 

กลยุทธ ไดแก การติดตาม ตรวจสอบความกาวหนา ปญหา อุปสรรค ตลอดจนความสําเร็จและความ

ลมเหลวของโครงการ/กิจกรรมที่ประกบข้ึนเปนกลยุทธสถานศึกษา 

Fred (2005 : 5 - 6) กลาวไววากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก 

 1. การกําหนดกลยุทธ (Strategic Implement) เพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุ

ตามวัตถุประสงคตามที่เปาหมายกําหนด โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานขององคการ เปนกระบวนการที่ทําใหสถานศึกทราบวาตนเองอยูจุดใดและควรทําอยางไร 

 2.  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategic Implementing) เปนข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

ใหบรรลุผลสําเร็จ 

 3.  การประเมินกลยุทธ (Strategic Evaluating) เปนการตรวจสอบข้ันตอนของการ

บริหารเชิงกลยุทธ นอกน้ัน Fred ยังไดกลาวไววา ข้ันตอนการกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

และการประเมินกลยุทธเปนกระบวนการทีก่ําหนดแนวทางไวกวาง ๆ  ขององคกรหรือบริษัทการลงทุน

ในระดับภูมิภาคตลอดจนกลยุทธธุรกิจและหนาที่ในการปฏิบัติการ ซึ่งยอมตองไดรับการสนับสนุนและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหวางการปฏิบัติงานของผูบริหารกับพนักงานภายในองคการทุกฝาย 

การบริหารเชิงกลยุทธจึงมีสวนชวยใหโครงสรางขององคกรมีการแขงขันกันเปนทีมในดานของการ

ประกอบธุรกิจ ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ ถาผูบริหารไมสามารถกําหนดวิสัยทัศน

หรือวางแผนกลยุทธในการบริหาร มีแตการรวมลงทุนและโครงสรางการทํางานทั่ว ๆ ไป องคกรน้ัน

อาจไมสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวได อยางไรก็ตามทั้งผูบริหารและพนักงานภายใน

องคกร จะตองมีความกระตือรอืรนและดําเนินงานใหเปนไปตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 

Thomsan Strickland & Gamble (2007 : 12) ไดกลาววา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 

ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 1.  การกําหนดขอความวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค (Formulation        

of Vision, Mission Statement, Goal and Objective) เปนการกําหนดจุดหมาย 5 ประการ ดังน้ี 
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  1.1 การกําหนดวิสัยทัศนขององคการ (Organization’s Vision) เปนขอความทั่วไป

ซึ่งกําหนดทิศทางขอความภารกิจ เปนขอความที่กําหนดสวนประกอบของวิสัยทัศน ควรจะอธิบายถึง

รายละเอยีดขององคกร ขอบเขตของการปฏิบัติงาน ความตองการ (Need) และคานิยมเบื้องตนขององคกร 

  1.2 การกําหนดขอความภารกิจ (Mission Statement) เปนขอบเขตของงานในองคกร

ที่กําหนดข้ึนเพื่อเปนภาพรวม และดําเนินการวินิจฉัยออกมาเขียนเฉพาะที่เปนเปาหมายขององคกร

ออกมา 

  1.3 การกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ (Goal and Objective) เปนขอความอยางกวาง

ของจุดมุงหมายองคกร ซึ่งกําหนดข้ึนใหบรรลุภารกิจ (Mission) ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักขององคกร 

  1.4 การกําหนดเปาหมาย (Goal) เปนการกําหนดสิ่งที่ตองการในอนาคตซึ่งองคกร

ตองพยายามใหเกิดข้ึน โดยเปนสวนประกอบของการวางแผนที่สําคัญเกี่ยวกับเปหมายในอนาคตที่องคกร

ตองการใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย 

  1.5 การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objective) วัตถุประสงคเชิง 

กลยุทธ เปนขอความเฉพาะอยางหน่ึงที่กําหนดหลักเกณฑเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ในสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกในชวงระยะเวลาหน่ึง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่เปนโอกาสภายใตสภาพแวดลอม 

 2.  การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ (Strategic 

Planning) หมายถึงการกําหยดกลยุทธทางเลือก และเลือกจากทางเลือกซึ่งสามารถบรรลุจุดประสงค

เปนแผนที่สําคัญและเปนแผนระยะยาว 

 3.  การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategy Implementation) เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธใหเปนการปฏิบัติและเปนผลลัพธ คือ 

  3.1 การกําหนดโครงสรางขององคกร 

  3.2 การจัดระบบการปฏิบัติการทีเ่หมาะสม 

  3.3 การยอมรับรูปแบบการจัดการทีเ่หมาะสม 

  3.4 การจัดวัฒนธรรมขององคกรหรือคานิยม 

จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 5 

ข้ันตอน คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ การกําหนดทิศทางขององคกร การกําหนด   

กลยุทธขององคกร การปฏิบัติตามกลยุทธขององคกร การควบคุมและการประเมนิกลยุทธขององคการ 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการบริหารเชิงกลยุทธดังกลาวขางตน และการศึกษาเอกสาร         

ที่เกี่ยวของสามารถวิเคราะห และสังเคราะหตัวแปรในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ             

ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางวิเคราะหตัวแปรเก่ียวกับการบริหารเชิงกลยุทธ 

 

ที่ ตัวแปรที่ศึกษา 
Fred 

(2005) 

พิมลพรรณ 

ดุษิยามี 

(2550 

กาญจนา 

ศิริวงค 

(2552) 

อมรรัตน 

เถ่ือนทอง 

(2552) 

จันจิรา 

เพ็งคลาย 

(2553) 

สมยศ 

บุญเจริญ 

(2553) 

รัฐจันทร 

ชัยชญา 

(2553) 

พรรณนภา 

อิงพงษพันธ 

(2554) 

ผูวิจัย รวม 

1. การวิเคราะหกลยุทธภาพ

แวดลอม - -  - - -  - - 2 

2. การกําหนดทิศทางขององคกร - -  - - - - - - 1 

3. การกําหนดกลยุทธ          9 

4. การนํากลยุทธไปปฏิบัติ          9 

5. การประเมินกลยุทธ          9 

รวม 3 3 5 3 3 3 4 3 3 30 

 

จากตารางที่ 2.1 แสดงผลการสังเคราะหงานวิจัยตามตัวแปรตนที่ศึกษาในการบริหารเชิง 

กลยุทธ โดยการแจกแจงความถ่ีพบวาตัวแปรตนที่ใชในการศึกษาในการบริหารเชิงกลยุทธ มีทั้งหมด       

5 ตัวแปร ทั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดความถ่ีในการนําตัวแปรไปใชต้ังแตระดับ 5 ข้ึนไป ดังน้ันตัวแปรการ

กําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ เปนตัวแปรที่อยูในระดับดังกลาว      

จึงนําไปใชในการวิจัยตอไป 

 

การบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนหนวยงานที่จะตองรับทราบนโยบาย และนํานโยบายจาก

หนวยเหนือหรือหนวยงานตนสังกัดไปปฏิบัติใหบรรลุและสอดรับกับนโยบายของหนวยงานระดับสูง 

ซึ่งในการดําเนินงานของสถานศึกษาจะตองมีความสอดคลองตามนโยบายหลัก ผูบริหารสถานศึกษา

และทุกคน ทุกฝายจะตองมีการกาํหนดนโยบายและกลยุทธใหสอดรบักับสภาพหรือบริบทของสถานศึกษา 

ทั้งบริบทภายในและบริบทภายนอกโดยใชการวิเคราะห SWOT มาประกอบการตัดใจ และน่ันยอม

หมายถึงการนํากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธมาใชในสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย 3 ตัวแปรดังน้ี 

 1.  การกําหนดกลยุทธ 

  การกําหนดกลยุทธเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งนักวิชาการ

หลายทานไดกลาวไวดังน้ี 

  บุญเลิศ เย็นคงคา (2552 : 27 - 28) ไดกลาวไววา การกําหนดกลยุทธเปนสิ่งสําคัญ

สําหรับองคการ เพื่อเปนการพัฒนาแผนระยะยาวขององคการบนรากฐานของการเตรียมความพรอม 

ในการคนหาเปาหมายขององคการ ในการแสวงหาโอกาสจากการประเมินสภาวะแวดลอมภายนอก 

และจุดแข็งขององคการจากการประเมินสภาวะแวดลอมภายใน การกําหนดกลยุทธขององคการมักจะ

เกี่ยวของกับการตัดสินใจ ในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการประกอบดวยวิสัยทัศน (Vision) 
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พันธกิจ (Mission) เปาหมาย (Goals) และวัตถุประสงค (Objective) การสรางหรือกําหนดกลยุทธ

ประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ 

   1)  การใหคําจํากัดความองคการ 

   2)  การประเมินโอกาส 

   3)  การประเมินจุดแข็ง 

   4)  การใหคําจํากัดความประเด็นปญหาหลกั 

   5)  การระบุกลยุทธทางเลือกหลาย ๆ ทาง 

   6)  การคัดเลือกกลยุทธทีจ่ะนํามาปฏิบัติจริง 

  จันจิรา เพ็งคลาย (2553 : 22 - 23) ไดกลาวถึงการกําหนดกลยุทธไววา การกําหนด  

กลยุทธ คือ การจัดทําแผนระยะยาวเพื่อนํามาใชในการบริหารงานเพื่อใหเหมาะสมกับโอกาสและ

ปญหาอุปสรรคที่เปนอยูในขณะน้ัน รวมทั้งจะตองสอดคลองกับจุดแข็ง จุดออนขององคกร การจัดทํา

แผนกลยุทธประกอบดวย 1) การกําหนดพันธกิจ (Mission) 2) กําหนดวัตถุประสงค (Objectives)       

ที่สามารถบรรลุผลสําเร็จได 3) การกําหนดกลยุทธ (Strategies) 4) กําหนดนโยบาย (Policy) 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 (2555 : 69 - 74)  

ไดกลาวถึงการกําหนดกลยุทธไววา การกําหนดกลยุทธ (Strategic Implement) เปนการเลือกวิธีการ

ทํางานที่แยบคาบสูจุดมุงหมายปลายทางอยางมีทิศทางที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม        

ของหนวยงาน ตอบสนองวิธีการสูจุดหมายปลายทางระดับนโยบาย สามารถดําเนินการไดประสบ

ความสําเร็จ นําไปปฏิบัติจริง การกําหนดกลยุทธเปนการนําขอมูลและความรูตาง ๆ ที่ไดรับจาก

ข้ันตอนการกําหนดทิศทางของหนวยงานและการศึกษาสถานภาพของหนวยงาน (SWOT Analysis) 

ดวยการวิเคราะหสภาแวดลอมที่เปนจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunities) 

และอุปสรรค (Threats) ของหนวยงานมาจัดทําเปนกลยุทธเปรียบเสมือนการตอบคําถามวา “เราจะไป

ถึงจุดน้ันไดอยางไร?” หรือ “เราจะบรรลุทิศทางของหนวยงานไดอยางไร?” (How do we get there?) 

การกําหนดกลยุทธสามารถทําไดหลายวิธีหลายรูปแบบ ที่สําคัญหนวยงานตองมีการประเมินและ

คัดเลือกวากลยุทธใดจะเหมาะสมกับหนวยงานมากที่สุด ในการคัดเลือกกลยุทธน้ันสิ่งสําคัญที่หนวยงาน

จะตองคํานึงถึง ไดแก 

   1) สภาพแวดลอมของหนวยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทั้งสภาพแวดลอม

ภายในหนวยงานที่เปนจุดแข็งและจุดออน รวมถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เอื้ออํานวยประโยชน คือ

เปนโอกาสและอุปสรรคในการทํางาน  

   2) ทิศทางของสถานศึกษา ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของหนวยงาน 

ดังน้ันในการกําหนดกลยุทธหนวยงานตองศึกษาสถานภาพดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมิน

สถานภาพของหนวยงานกอน เพื่อนําผลการศึกษามากําหนดทิศทางในการพัฒนาและกําหนดกลยุทธ

การดําเนินงานตอไป ในการกําหนดกลยุทธสามารถทําไดหลายวิธี สรุปดังน้ี 1) วิธีทางตรง (Direct 
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Approach) เปนการกําหนดกลยุทธโดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาสถานภาพดวยการวิเคราะหสภาพ 

แวดลอมของหนวยงาน เพื่อนํามาเปนขอมูลและเหตุผลในการตอบคําถามวา “เมื่อหนวยงานเปนอยางน้ี

แลวจะทําอยางไร?” (Then… how?) การกําหนดกลยุทธวิธีน้ีกําหนดภายใตแนวคิดที่วาทิศทาง    

ของหนวยงานจะปรับไปตามสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพ (SWOT Analysis) เพื่อใหทราบ

วาหนวยงานมีปจจัยจากสภาพแวดลอมภายนอก/ภายในอะไรบางที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของหนวยงาน แลวจึงกําหนดกลยุทธจากปจจัยที่สงผลกระทบหรือปจจัยที่ เปนเหตุ 2) วิธีการเนน

เปาประสงค (Goals Approach) เปนการกําหนดกลยุทธโดยวิธีการที่ใชเปาประสงคของหนวยงาน     

ที่เปนตัวนําทาง วิธีการน้ีจึงเปนการนําเปาประสงคของตนสงักัดหรือเปาประสงคของหนวยงานมาเปน

โจทย แลวจึงกําหนดกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว วิธีการน้ีเปนการกําหนดกลยุทธ         

ที่มุงตอบสนองผูรับผลประโยชน เพื่อที่จะตอบคําถามวา “เราจะทําอยางไรเพื่อใหใครไดประโยชน?” 

(How and for Whom?) 3) วิธีการมุงวิสัยทัศน (Vision of Success Approach) เปนการกําหนด

กลยุทธโดยมุงไปที่ผลสําเร็จตามวิสัยทัศนของหนวยงาน วิธีการน้ีเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน         

ของหนวยงานแลวจึงกําหนดกลยุทธใหบรรลุวิสัยทัศน เพื่อตอบคําถามที่วา “ทําอยางไรเราจะถึง              

ที่หมาย?” (How do we get there?) 4) วิธีการทางออม (Indirect Approach) เปนการกําหนด      

กลยุทธจากการแสวงหาแนวคิดหรือกลยุทธจากหนวยงานอื่น ๆ แลวพิจารณาวิเคราะหความ

เหมาะสมเพื่อกําหนดเปนกลยุทธของหนวยงาน 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550 : 9) สรุปไดวา การกําหนดกลยุทธหรือการวางแผน

กลยุทธทางการศึกษา หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงคและการใชทรัพยากรเพี่อใหบรรลุวัตถุประสงค

โดยเริ่มพิจารณาจากวิสัยทัศนที่ตองการใหเปนอยางใดอยางหน่ึงในอนาคต แลวจึงกําหนดภารกิจและ

เปาประสงคใหสอดคลองกับวิสัยทัศน โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก

เพื่อใหสถานศึกษาสามารถปรับตัวกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและบรรลุถึงความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไว 

  ปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 27) สรุปไดวา การกําหนดกลยุทธ หมายถึง การเลือก

วิธีการทํางานอยางมีทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจนอันจะนําไปสูความสําเร็จ

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน

สถานศึกษาโดยมีการสนับสนุนใหครู ผูปกครอง ชุมชนและบุคลากรทางการศึกษา เขามามีสวนรวม 

ในการกําหนดเปาหมายของผูเรียน กลยุทธและวางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา สงเสริมใหมีการ

ประชาสัมพันธขาวสารของสถานศึกษาใหผูปกครองและชุมชนทราบอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งสงเสริม

การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหอันจะสงผลใหสถานศึกษาสามารถบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคที่ตองการ  

  Fred (2005 : 5 - 6) ไดศึกษากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ โดยไดกลาวเกี่ยวกับ

การกําหนดกลยุทธไววา การกําหนดกลยุทธประกอบดวย การกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย 
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วิสัยทัศน และพันธกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   

การกําหนดทิศทางของสถานศึกษา ประกอบดวยวิสัยทัศน (Vision) ซึ่งเปนภาพความสําเร็จในอนาคต

ที่ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา หรือกลาวโดยสรุปไดวา วิสัยทัศนเปนภารกิจเปนสิ่งตองทํา ทําเพื่อ

อะไร ทําเพื่อใครในมิติเวลาน้ัน ซึ่งใจความในวิสัยทัศนของสถานศึกษาจะตองครอบคลุมขอความวา

ดวยพันธกิจ (Mission) เปนพันธะสัญญาที่ตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลตุามเปาประสงค (Goal) ซึ่งเปนสิ่งที่

ตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษา ในการกําหนดกลยุทธในสถานศึกษาผูบริหารจะตองมีขอมูลที่สมบูรณ 

จึงจะตัดสินใจไดวาจะตองกําหนดกลยุทธอะไรบางเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุตามวิสัยทัศนและ

เปาหมาย การกําหนดกลยุทธในสถานศึกษาสามารถแบงได 2 แบบ คือ 1) กลยุทธหลักหรือกลยุทธระดับ

องคการ เปนกลยุทธที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในภาพรวมที่ถูกกําหนดโดยผูบริหาร

ระดับสูง 2) กลยุทธแผนงานเปนกลยุทธของสถานศึกษาตามลักษณะของงานภายในสถานศึกษา หรือ

ภาระงานตามโครงสราง 4 ดาน ไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล

และงานบริหารทั่วไป 

  การกําหนดกลยุทธ เปนกระบวนการกําหนดทิศทางหรือแนวการดําเนินงาน           

ของสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพและบริบทของสถานศึกษา เปรียบเสมือนแผนที่

เดินเรือที่กําหนดรายละเอยีด แผนผังทิศทางใหการเดินเรือไปสูจุดมุงหมายปลายทางไดอยางปลอดภัย 

การกําหนดกลยุทธของสถานศึกษาก็เชนเดียวกัน สถานศึกษาแตละแหงจะมีการจัดการศึกษาไดดี      

มีคุณภาพมากนอยแคไหนก็ข้ึนอยูกับการกําหนดกลยุทธเปนประการสําคัญ เพราะจุดเริ่มตนของการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลก็ตองมาจากการกําหนด

กลยุทธไวเปนตัวกําหนดทิศทางการปฏิบัติภาระงาน การวางแผนกลยุทธจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเกิด

จากการมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในสถานศึกษา ในการรวมกันคิด รวมกันศึกษา รวมกันวางแผน 

รวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา ทั้งสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก 

จะตองทราบวาอะไรบางเปนจุดแข็ง และจุดออนที่สงผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของสถานศึกษา 

หรือที่เรียกวา การวิเคราะห SWOT ผลจากการวิเคราะหประเด็นดังกลาวจะเปนกระจกเงาสองใหทราบวา

สถานศึกษาน้ัน ๆ เปนอยางไร ควรจะกําหนดกลยุทธแบบใดที่จะนําพาสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ

และและดําเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมถูกตอง ดังน้ันขอมูลจากรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอม

ดังกลาวจะตองมีความถูกตอง แมนยําเพราะจะตองนําไปประกอบการตัดสินใจและเปนสารสนเทศ

เบื้องตนในการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) หรือภาพอนาคตของสถานศึกษาเพื่อนํามารวมกันกําหนด

พันธกิจ (Mission) ของสถานศึกษาที่ชัดเจน และกําหนดเปาหมาย (Goals) ของสถานศึกษา และ   

กลยุทธ (Strategy) ตามลําดับ ดังน้ันการกําหนดกลยุทธจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญของการบริหารเชิง 

กลยุทธของสถานศึกษาเพราะการกําหนดกลยุทธที่ดีถือวามีชัยไปกวาครึ่ง 

  การกําหนดกลยุทธที่กลาวมา สรุปไดวา หมายถึง ผูบริหารเปนผูกําหนดภารกิจ 

วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ มีการวางแผนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
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และการตัดสินใจ กระตุนการทํางานของบุคลาการและมีการจัดสรรทรัพยากร โดยเริ่มจากการกําหนด

หนาที่ความรับผิดชอบ แตงต้ังคณะกรรมการอยางชัดเจน สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของแตละ

ฝายเพื่อใหสามารถดําเนินการตามข้ันตอนและตารางเวลาที่กําหนด  

  แนวทางในการกําหนดกลยุทธ 

  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร ตํารา ไดมีนักวิชาการ กลาวถึงแนวทางในการกําหนด

กลยุทธ ไวดังน้ี 

  กาญจนา ศิริวงค (2552 : 67 - 68) กลาววา การกําหนดกลยุทธของสถานศึกษา   

มีแนว ทางดังตอไปน้ี 

   1) ระดมความคิดของผูมีสวนรวมในการระบุการบริการ และผลผลิตโดยให

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหาร และผลผลิตหลักที่สถานศึกษาจะพัฒนาข้ึนมา เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ของวิสัยทัศน  

   2) กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหสถานภาพ

ขององคการ หากพบวาสิ่งใดเปนจุดออนหรืออุปสรรค ใหกําหนดกลยุทธแกไข สิ่งใดเปนจุดแข็งหรือ

โอกาสใหกําหนดกลยุทธในการพัฒนา 

   3) กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะและกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จที่จะบรรลุถึง

วัตถุประสงคในแตละดาน 

   4) ระบุความสําเร็จที่ตองการ ซึ่งเปนทางเลือกที่ถูกเลือกในลักษณะของการ

ประมาณการที่คาดวาจะตองเกิดข้ึนในอนาคต 3 - 5 ปขางหนา 

   5) วิเคราะหความเปนไปไดของทางเลือกแตละทาง แลวเปรียบเทียบทางเลือก 

ตัดสินใจเลือกทางที่ผูมีสวนรวมเห็นวาดีที่สุด กําหนดเปนกลยุทธของสถานศึกษา 

   6) ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม ผลที่จะไดรับ และการปฏิบัติที่ตองเกิดข้ึน

ตามกลยุทธเพื่อสรางแรงผลักดัน ใหสถานศึกษาบรรลุวิสัยทัศน 

  หยดฟา ราชมณี (2554 : 29 - 30) ไดกลาวถึงแนวทางในการกําหนดกลยุทธไววา 

กลยุทธสถานศึกษาเปนการนําผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษามากําหนดเปนทางเลือก

ในการดําเนินการทีส่อดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ไดถูกกําหนดไวลวงหนา ดังน้ัน

กอนการกําหนดกลยุทธสถานศึกษา จึงตองทบทวนและตรวจสอบประเด็นตาง ๆ ของสภาพแวดลอม

และทิศทางของโรงเรียน (วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค) จนเปนที่ยอมรับรวมกันกอนการ

ดําเนินการ กระบวนการกําหนดกลยุทธสถานศึกษามีข้ันตอนดังน้ี 

   1) ทบทวนสถานภาพของสถานศึกษาและทิศทางทีก่ําหนดไว 

   2) พิจารณาตรวจสอบประเด็นตาง ๆ ที่เปนวิกฤตหรือสําคัญตอการดําเนินงาน

ของสถานศึกษามาก ๆ  
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   3) คิดหาวิธีการที่นําสมรรถนะเชิงเดนที่ เปนจุดแข็งและความสามารถ          

ของสถานศึกษาที่มีอยูมาใชในการกําหนดกลยุทธ 

   4) วิเคราะหโอกาส/อุปสรรค และจุดแข็ง/จุดออน แลวพิจารณาสังเคราะห

เช่ือมโยงปจจัยทั้งสองสวนเพื่อสรางทางเลือก 

   5) คิดคนแสวงหาและเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการดําเนินการ 

  พรรณนภา อิงพงษพันธ (2554 : 29 - 30) กลาวถึงแนวทางในการกําหนดกลยุทธ 

ไววา การกําหนดกลยุทธน้ันผูบริหารเปนผูกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ 

มีการวางแผนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานและการตัดสินใจ กระตุนการทํางาน             

ของบุคลากรและมีการจัดสรรทรัพยากร โดยเริ่มจากการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ แตงต้ัง

คณะกรรมการอยางชัดเจน จัดทําแผนปฏิบัติงานโดยกําหนดระยะเวลาชัดเจน สรางความเขาใจ             

ในบทบาทหนาที่ของแตละฝายเพื่อใหสามารถดําเนินการตามข้ันตอนและตารางเวลาที่กําหนด 

  ปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 29) กลาวถึง แนวทางการกําหนดกลยุทธสถานศึกษา

สามารถสรุปไดดังน้ี การกําหนดกลยุทธสถานศึกษาน้ันผูบริหารตองทบทวนและตรวจสอบประเด็น

ตาง ๆ ของสภาพแวดลอมและทิศทางของสถานศึกษา คือ วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค       

จนเปนที่ยอมรับรวมกันกอนการดําเนินการมีการวางแผนนโยบาย เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน

และการตัดสนิใจ กระตุนการทํางานของบุคลากรและมีการจัดสรรทรัพยากรกอนการกําหนดกลยุทธ

สถานศึกษา 

  จากความหมายที่กลาวมาสรปุไดวา การกําหนดกลยุทธ หมายถึง การบริหารจัดการ

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโดยการการพัฒนาวิสัยทัศนและพันธกิจ การวิเคราะหอุปสรรค

และโอกาสภายนอกขององคกร การตัดสินใจเกี่ยวกับจุดออน จุดแข็งภายในองคกร การต้ังเปาหมาย

ระยะยาว การสรางทางเลือกดวย กลยุทธวิธีและการเลือกกลยุทธเฉพาะทางเพื่อตอสูกับการแข็งขัน 

การกําหนดกลยุทธจึงประกอบดวยการตัดสินใจในการเลือกกลยุทธที่จะนํามาปฏิบัติใหเกิดประโยชน

มากที่สุด กลยุทธในการตัดสินใจระยะยาวในการแขงขันทางความกาวหนาขององคกร การนําเขา

ธุรกิจใหม ๆ การเลิกธุรกิจ การขยายกิจการหรือการดําเนินการหลาย ๆ รูปแบบ การนําเขาทาง

การตลาดระหวางประเทศ การรวมลงทุนและการหลีกเลี่ยงเพื่อการตอสูกับคูแขงขัน การจัดสรร

ทรัพยากรซึ่งจําเปนสําหรับนําไปใชในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ 

 2.  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

  การนํากลยุทธสูกระบวนการปฏิบัติเปนกระบวนการที่สาํคัญย่ิง การปฏิบัติตามกลยุทธ

ขององคกรจะเปนกระบวนการที่นําไปสูความสําเร็จหรือการบรรลุตามพันธกิจ และเปาประสงคที่วางไว 

บุคลากรทุกคนจึงตองรวมแรง รวมใจในการลงมือปฏิบัติภารกิจตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายให

ประสบผลสําเร็จอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อสนองตอบตอวิสัยทัศนขององคกร มีนักวิชาการ

หลายทานไดศึกษาและกลาวถึงการนํากลยุทธไปปฏิบัติไวดังน้ี 
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  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550 : 23) ไดกลาวไววา การปฏิบัติตามกลยุทธ 

(Strategy Implementation) เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธที่กําหนดไว (intended 

Strategy) ใหเปนกลยุทธที่เปนจริง (Realized Strategy) หรือเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ

ใหเปนการปฏิบัติและผลลัพธ ปญหาเบื้องตน 4 ประการที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการ คือ 1) การกําหนด

โครงสรางขององคการ (Structuring the Organization) 2) การจัดระบบการปฏิบัติการที่เหมาะสม 

(Employing Appropriate Implementation Systems) 3) การยอมรับแบบการจัดการที่เหมาะสม 

(Adopting the Proper Management Style) 4) การจัดการวัฒนธรรมองคการ หรือคานิยมรวม 

(Managing Organizational Culture or Shared Value) นอกจากน้ันสวนประกอบทีส่ําคัญของการ

ปฏิบัติตามกลยุทธ มีรายละเอียดดังน้ี  

   1) การประสมประสาน (Integration) หมายถึง การที่สมาชิกหนวยตาง ๆ 

ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิผล การกําหนดกลยุทธที่เปนจริง (Realized Strategy) เกิดจากการ

ประสมประสานกัน (Integration) ภายในองคกรเดียวกัน 

   2) โครงสรางองคกร (Organization Structure) การปฏิบั ติตามกลยุทธ

ตองการชองทางการติดตอสื่อสารภายในองคกรและเผชิญกับเงื่อนไขทางเลือกในการที่จะเช่ือมโยง

ระดับของการรวมอํานาจ (Centralization) ความเปนรูปธรรม (Formalization) และความซับซอน 

(Complexity) ของแตละทางเลือกตลอดจนการกําหนดขอไดเปรียบ (Advantage) และขอเสียเปรียบ 

(Disadvantage) ของทางเลือก 

   3) การควบคุมกลยุทธ (Strategic Control) ในการปฏิบัติตามกลยุทธผูบริหาร

ตองใชการควบคุมเชิงกลยุทธสําหรับจุดมุงหมายที่แตกตางกัน 2 ประการ คือ 1) เพื่อติดตามการปฏิบัติการ

ตามแผน 2) เพื่อปรับปรุงแผนกับการพัฒนาสภาพแวดลอมภายนอกและภายในที่ไมสามารถคาดหวังได 

   4) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ (Strategic Leadership) เปนวิธีการซึ่งปจจัยตาง ๆ 

สามารถประสมประสานกันภายในองคกรไดอยางเหมาะสมโดยผูนํา  

  สาโรจน โอพิทักษชีวิน (2552 : 5 - 6) กลาววา การนํากลยุทธไปปฏิบัติบอยครั้ง        

จะเรียกวา ข้ันตอนปฏิบัติการของการบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การกระตุนผูใตบังคับบัญชาและ

ผูบังคับบัญชาใหนําเอากลยุทธที่จัดสรางไวไปปฏิบัติ บอยครั้ง ข้ันตอนน้ีไดรับการพิจารณาวา         

เปนข้ันตอนที่ยากที่สุดในการบริหารเชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติตองการวินัย คํามั่นสัญญา

และความเสียสละสวนบุคคล นํากลยุทธไปปฏิบัติจะประสบผลสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับความสามารถ

ของผูบังคับบัญชาที่จะจูงใจผูใตบังคับบัญชาซึ่งเปนศิลปมากกวาเปนศาสตร กลยุทธที่จัดสรางไวแต

ไมไดนําไปปฏิบัติจะไมกอใหเกิดประโยชนอันใดเลย ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลเปนสิ่งสําคัญ

มากตอความสําเร็จของการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

  จันจิรา เพ็งคลาย (2553 : 24) ไดกลาวไววาการปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategic 

Implementing) เปนกระบวนการดําเนินงานที่นํากลยุทธและนโยบายที่กําหนดไปสูกระบวนการปฏิบัติ
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ดวยการพัฒนาจัดทําเปนโปรแกรมดําเนินงาน (Programs) จัดทํางบประมาณ (Budgeting) และวิธีการ

ดําเนินงาน (Procedures) ในข้ันตอนน้ีอาจจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ โครงสราง 

และระบบการจัดการทั้งหมดทั่งทั้งองคกรก็ได การปฏิบัติตามกลยุทธ โดยทั่วไปแลวจะเปนหนาที่  

ของผูบริหารระดับกลางและระดับลางเทาน้ัน โดยผูบริหารระดับสูงเปนผูตรวจสอบ เน่ืองจากเปน

แผนงานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกลยุทธจึงมักจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจประจําวัน (Day to Day 

Decision) ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน 

  สมยศ บุญเจริญ (2553 : 29) กลาววา การนํากลยุทธไปปฏิบัติหรือการปฏิบัติตาม

กลยุทธ (Strategy Implementation) เปนการลงมือปฏิบัติตามกลยุทธในระดับตาง ๆ ตามข้ันตอน

การกําหนดกลยุทธเพื่อที่จะใหการนํากลยุทธไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ      

เปนข้ันตอนที่มีการวางแผนการใชทรัพยากรดานการเงิน บุคลากร โดยการจัดโครงสรางองคกรให

เหมาะสมเพื่อใหสามารถนํากลยุทธที่กําหนดไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

   1) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ แบงหนาที่ภาระงานชัดเจน มีผูรับผิดชอบ

สามารถตรวจสอบได 

   2) จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน มีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรมตาม       

กลยุทธที่วางไวชัดเจน รวมถึงผูรับผิดชอบกิจกรรมดวย 

   3) มีการจัดเตรียมขอมูลสารสนเทศที่ เปนปจจุบัน ชัดเจน ครอบคลุม

รายละเอียดของกิจกรรมที่สนองตอบตอกลยุทธที่กําหนด 

   4) ประชุม ทบทวน สรางความตระหนักและสรางความเขาใจในภาระงานแก      

ผูมีสวนเกี่ยวของกับภาระงานที่ระบุไว 

   5) ระดมพลังสมอง การมีสวนรวม ตลอดจนความคิดเห็นของทุกฝาย ผูมีสวน

เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินการตามกลยุทธขององคกรใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย     

ที่วางไว 

   6) รวมมือรวมใจ เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 

หรือกิจกรรมที่ระบุไวในกลยุทธขององคกร 

  พรรณภา อิงพงษพันธ (2554 : 44) กลาววา การปฏิบัติตามกลยุทธ เปนเรื่อง       

ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจวาจะทําอยางไร ถึงจะทําใหองคกรดําเนินไปสูเปาหมายที่ตองการ ดังน้ัน

การปฏิบัติตามแผลกลยุทธจึงเปนการเขาสูระบบปฏิบัติงานของสถานศึกษา เปนการตอบสนองตอแนวคิด

หลักการของสถานศึกษา สอดคลองกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม ซึ่งเริ่มตนจาก

การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอทั้งสภาพแวดลอมภายใน เชน ลักษณะ      

ของสถานศึกษา จุดออนจุดแข็งของสถานศึกษา สภาพแวดลอมภายนอก เชน ลักษณะของนักเรียน 

ความคาดหวังของผูปกครอง บรรยากาศของการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและนําขอมูลมาจัดทํา

แผนปฏิบัติงาน สามารถกําหนดภารกิจ เปาหมายที่สอดคลองกับภารกิจและเปาหมายของสถานศึกษาได 
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ในการนําแผนไปปฏิบัติเริ่มจากการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ แตงต้ังคณะทํางานอยางชัดเจน จัดทํา

แผนปฏิบัติงานอยางชัดเจน ระบุเวลา ผูรับผิดชอบเพื่อใหสามารถดําเนินการตามข้ันตอนอยางชัดเจน 

  เอกชัย อภิศักด์ิกุล (2556) กลาววา การนํากลยุทธไปปฏิบัติเปนสิ่งสําคัญที่สุด          

ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ โดยการกําหนดกลยุทธน้ันเปนการสรางแผนงานที่จะทําใหองคกร

บรรลุผลสําเร็จ สวนการนํากลยุทธไปปฏิบัติจะเปนหนาที่ของทุกคนในองคกรโดยมีผูบริหารแตละ

หนวยงานเปนเปนผูนําในการปฏิบัติ เนนหนักที่กิจกรรมการปฏิบัติตาง ๆ ตามที่ไดกําหนดไว ผูบริหาร

พึงระลึกเสมอวาบุคลากรทุกคนในองคกรลวนมีสวนตอความลมเหลวหรือความสําเร็จในการปฏิบัติ

ตามกลยุทธ ดังน้ันผูบริหารและบุคลากรจะตองเปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณที่จะ

นํากลยุทธไปสูผลสําเร็จได ซึ่งจะจัดทําในรูปแบบของแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่องายในการ

ทํางาน ซึ่งมีข้ันตอนการนํากลยุทธไปปฏิบัติดังน้ี 

   1) การจัดต้ังผูบริหารใหสอดคลองกับกลยุทธ เพราะผูบริหารเปนสวนหน่ึงที่จะ

ทําใหการนํากลยุทธไปปฏิบัติประสบผลสาํเร็จ ซึ่งผูบริหารจะทําหนาที่ในการกําหนดทิศทางการออกแบบ

โครงสรางองคกร การจัดสรรทรัพยากร และการปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร 

   2) ผูบริหารกําหนดวัตถุประสงคประจําปที่องคกรตองการตองการจะบรรลุถึง 

รวมถึงแนวทางการพัฒนาวัตถุประสงคในระยะสั้นที่เปนพื้นฐานใหวัตถุประสงคในระยะยาวประสบ

ความสําเร็จ พรอมทั้งประกาศใหทั่วทุกแผนกงานเพื่อใหเกิดความเขาใจและความรวมมือกันในการ

ปฏิบัติงาน 

   3) การกําหนดกฎระเบียบและนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อใหทุกคนนําไป

ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน สวนการกําหนดนโยบายเปนการกําหนดขอช้ีแนะ ขอจํากัดและขอบังคับ

ตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานในองคกรสามารถบรรลุผลสําเร็จ 

   4) การออกแบบโครงสรางองคกร เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธโดยเปนแบบ

ทางการและสามารถเช่ือมโยงเทคโนโลยีและบุคลากรใหเขากันได จึงตองพิจารณาโครงสรางที่เหมาะสม 

เชน โครงสรางตามหนาที่ 

   5) การจัดสรรทรพัยากรใหมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน

ในระยะยาว ไดแก คน เงิน เครื่องจักร และวัตถุดิบ การจัดสรรควรใหเพยีงพอกบัการปฏิบติังานพรอม

กับการพัฒนาทักษะของบคุลากรที่เปนปจจยัสําคัญและจําเปนที่จะทําใหการปฏิบัติตามกลยุทธไดเปน

ผลสําเร็จหรืออาจลมเหลวง ไดแก การฝกอบรม การศึกษาดูงาน 

   6) การพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เนนการสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีคุณคาและ

เปนจุดแข็ง เชน การสื่อสารที่เปดเผย ตรงไปตรงมา เปนตน 

   7) การปรับปรุงระบบการใหรางวัล โดยตองใหสอดคลองกับปริมาณงาน 

วิธีการใหรางวัลตองข้ึนอยูกับผลงานซึ่งจะทําใหกฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดไวบรรลุผลตามกลยุทธ 
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   8) ลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง กลยุทธขององคกรตองไดรับการยอมรับ

และมีการตอตานนอยที่สุด ดังน้ันผูบริหารตองหารวิธีการในการแกปญหาน้ี เชน การปรับทัศนคติที่วา

การเปลี่ยนแปลงจะนําไปสูสิ่งที่ดีกวา เปนตน 

   9) ปรับปรุงกระบวนการผลิตและปฏิบัติการใหมีคุณภาพโดยการคิดคนวิธีการ

ใหม ๆ ข้ึนมา หรือนํานวัตกรรมเขามาใชเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและประหยัดมากย่ิงข้ึน 

  อัมพร ภูกองไชย (2557 : 9) กลาววา การนํากลยุทธไปปฏิบั ติ  (Strategic 

Implementation) เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญเปนอยางมากในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ         

ซึ่งเมื่อสถานศึกษาไดวิเคราะหปจจัยตาง ๆ กําหนดทิศทางการพัฒนา และจัดทํากลยุทธแลว ตองนํา

กลยุทธที่ไดวางแผนมาแลวมาดําเนินการประยุกตเพื่อปฏิบัติใหเกิดผลผลิตและผลลัพธตามวัตถุประสงค

ที่ต้ังไว ในการบริหารเชิงกลยุทธหากขาดข้ันตอนน้ี สิ่งที่ไดวางแผนไวจะไมเกิดผลจริง และหากวิเคราะห

หรือวางกลยุทธไวดีเพียงใดถาการปฏิบัติตามกลยุทธไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งที่มุงหวังก็ไมอาจ

สัมฤทธ์ิผลที่จะกอใหเกดิประโยชน ดังน้ันการนํากลยุทธไปสูกระบวนการปฏิบัติเปรยีบเสมือนการสอบ

คําถามที่วา เราจะตองทําหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางเพื่อไปถึงจุดน้ัน (What do we have to do or 

change?) 

  เกริกยศ ชลายนเดชะ (2558) กลาววา การนํากลยุทธลงไปสูการปฏิบัติ หมายถึง 

กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนและมีความเช่ือมโยงกันอยางเปนเหตุเปนผลซึ่งสงเสริมใหองคกร

สามารถใชกลยุทธที่กําหนดข้ึน ขับเคลื่อนองคกรใหสามารถใหสามารถไปสูการบรรลุวิสัยทัศนได 

กระบวนการดังกลาวจะนําไปสูความสําเร็จอยางเปนรูปธรรมได องคกรจะตองสามารถแปลงวิสัยทัศน

และกลยุทธที่มีความเปนนามธรรมไปสูเปาหมายความสําเร็จในดานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรมโดยการ

จัดทําแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมที่สําคัญเหลาน้ี มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนกลยุทธมีการ

ปรับปรุงกิจกรรมทางการบรหิารรวมทัง้กิจกรรมสนับสนุนตาง ๆ  ใหสอดคลองกับกลยุทธ โดยผูบริหาร

ทุกระดับและบุคลากรทุกคนจะตองมีความมั่นมั่นและมีพันธะผูกพันตอกระบวนการตาง ๆ เหลาน้ี 

นอกจากน้ันปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดในข้ันตอนของการนํากลยุทธไปปฏิบัติก็คือ ผูบริหารสวนใหญจะมี

ความรูความเขาใจและมีความชัดเจนในเรื่องของการวางแผนกลยุทธมากกวาการนํากลยุทธไปใชในการ

ปฏิบัติ เพราะสิ่งที่ผูบริหารเรียนรูมาทัง้ในประสบการณทางการเรียนและประสบการณทางการทํางาน

จะเปนการศึกษาในเรื่องของการวางแผนกลยุทธ ซึ่งเปนหัวขอที่มีการสอนโดยตรงอยางชัดเจนทั้งทาง 

ดานวิชาการและการปฏิบัติ ในขณะที่การนํากลยุทธไปปฏิบัติมีการสอนในช้ันเรียนนอยกวา ผูบริหาร

จําเปนจะตองอาศัยการบูรณาการความรูทางการบริหารหลายอยางมาประประยุกตใชใหเกิดประโยชน

มากที่สุด 

  ปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 30) กลาววา การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการ

นําแผนงาน โครงการที่ไดวางไวเขาสูระบบการบริหารจัดการตามข้ันตอน และตารางที่กําหนดไวตาม

แผนปฏิบัติการประจําปโดยมีการมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ตาง ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ และแตงต้ังคณะกรรมการทํางาน

อยางชัดเจนเพื่อใหกลยุทธเกิดประโยชนแกสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี

ผูบริหารเปนผูนําในการปฏิบัติและบุคลากรทุกคนใหความรวมมือ 

  Fred (2005 : 5 - 6) กลาววาการนํากลยุทธไปปฏิบัติหรือการปฏิบัติหนาที่            

ในสถานศึกษาเปนการนํากลยุทธลงไปสูกระบวนการปฏิบัติอยางมีเปาหมาย การดําเนินงานจะสําเร็จ

ลุลวงหรือไมข้ึนอยูกับการนํากลยุทธไปปฏิบัติ สรุปข้ันตอนได ดังน้ี 1) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ          

มีการกําหนดบุคลรับผิดชอบงานตาง ๆ อยางชัดเจน 2) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยกําหนดเวลา

การดําเนินงานที่ชัดเจนตามปฏิทิน 3) จัดเตรียมขอมูลที่เปนปจจุบันถูกตองชัดเจนและครอบคลุมภารกิจ

ของสถานศึกษา 4) สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา 

5) ระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของใหเขามีสวนรวมในโครงการดําเนินงานตามกลยุทธของ

สถานศึกษา และ 6) ทุกฝายปฏิบัติตามกลยุทธของสถานศึกษาที่วางไวตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

  การนํากลยุทธไปปฏิบัติที่กลาวมาสรุปไดวา หมายถึง การกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบและแตงต้ังคณะกรรมการอยางชัดเจน จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานโดยกําหนดระยะเวลา

การดําเนินการตามกลยุทธของโรงเรียนอยางชัดเจน จัดเตรียมขอมูลที่เปนปจจุบันถูกตองชัดเจน และ

ครอบคลุมภารกิจของโรงเรียน สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธ

ของโรงเรียน ทุกฝายที่เกี่ยวของไดมีสวนระดมความคิดในการดําเนินงานตามกลยุทธของโรงเรียน        

ทุกฝายที่เกี่ยวของปฏิบัติตามกลยุทธของโรงเรียนที่วางไวตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

  แนวทางในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

  สมยศ บุญเจริญ (2553 : 29) กลาวถึง แนวทางในการนํากลยุทธไปปฏิบัติไววา     

การนํากลยุทธไปปฏิบัติ เปนข้ันตอนที่มีการวางแผนการใชทรัพยากรดานการเงิน บุคลากร โดยการจัด

โครงสรางใหเหมาะสมใหสามารถนํากลยุทธที่กําหนดไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

   1) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ แตงต้ังคณะกรรมการอยางชัดเจน 

   2) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามกลยุทธ

อยางชัดเจน 

   3) จัดเตรียมขอมูลที่ถูกตองชัดเจน เปนปจจุบัน ครอบคลุมภารกิจขององคกร 

   4) สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธ  

ขององคกร 

   5) ระดมความคิดเห็นของทุกฝายที่เกี่ยวของใหเขามามีสวนรวมในโครงงาน 

และดําเนินการตามกลยุทธขององคการ 

  พรรณนภา อิงพงษพันธ (2554 : 30) กลาววา ในการในการนํากลยุทธไปปฏิบัติ คือ

ปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่กําหนดไวใชทรัพยากรที่รับมาอยางเต็มที่ มีการสนับสนุนใหคําแนะนําผูบริหาร

จะตองแสดงบทบาทภาวะผูนําในการสนับสนุน อํานวยความสะดวกใหครูมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา 
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ใชกระบวนการพัฒนาหลากหลายวิธี ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ

การสอน ประชุมปฏิบัติการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยบุคคลภายนอก การวิจัยช้ันเรียน การสอนแบบ

รวมมือ การไปเย่ียมชมสถานศึกษาอื่น การศึกษานอกสถานที่ การประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในและ

ตางประเทศ เพื่อใหครูไดพัฒนาและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  ปยนาถ เช่ียวสมุทร (2558 : 31) กลาววา แนวทางเกี่ยวกับการนํากลยุทธไปปฏิบัติ

สถานศึกษาตองปฏิบัติตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว โดยใชทรัพยากรที่รับมาอยางเต็มที่มีการสนับสนุน

ใหคําแนะนํา โดยผูบริหารจะตองแสดงบทบาทภาวะผูนําในการสนับสนุน อํานวยความสะดวกใหครู     

มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา และใชกระบวนการพัฒนาหลากหลายวิธี โดยการจัดโครงสรางให

เหมาะสมใหสามารถนํากลยุทธที่กําหนดไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบและแตงต้ังคณะทํางานอยางชัดเจน มีการจัดทําปฏิทินการปฏิบติังาน จัดเตรียมขอมูล

ใหเปนปจจุบัน ครอบคลมุภารกิจของโรงเรียน รวมทั้งสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวม

ในการวางแผนกลยุทธของสถานศึกษา และระดมความคิดเห็นของทุกฝายที่เกี่ยวของใหเขามามีสวนรวม

ในโครงการ และดําเนินการตามกลยุทธขององคการ 

  จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา การนํากลยุทธไปปฏิบัติ หมายถึง การบริหาร

จัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโดยการพัฒนาและสนับสนุนกลยุทธขององคกร การกําหนด

เปาหมายประจําป การวางแผนนโยบาย การกระตุนผูบริหารพนักงานในการปฏิบัติงาน และการจัดสรร

ทรัพยากร เพื่อดําเนินการตามกลยุทธที่กําหนด ตลอดจน วัฒนธรรม ความคิดสรางสรรคที่จะสะทอน

ถึงโครงสรางขององคกร ทิศทางความสําเร็จของการตลาด การจัดเตรียมงบประมาณ การพัฒนาและ

การนําระบบขอมูลสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชน การชดเชยคาตอบแทนสําหรับพนักงาน รวมทั้ง

เปนการฝกฝนทักษะบุคคล การมอบหมายงาน และความเสียสละในการปฏิบัติงานทั้งผูบริหารและ

พนักงานใหกาวไฟสูเปาหมายที่วางไว ทําใหการนํากลยุทธไปปฏิบัติประสบความสําเร็จสูงข้ึน 

 3.  การประเมินกลยุทธสถานศึกษา 

  การประเมินกลยุทธเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ซึ่งนักวิชาการ

หลายทานไดกลาวไวดังน้ี 

  สาโรจน โอพิทักษชีวิน (2552 : 6) ไดกลาวไววา การประเมินกลยุทธเปนข้ันตอน

สุดทายในการบริหารเชิงกลยุทธ ผูบริหารตองทราบวาเมื่อใดที่กลยุทธเฉพาะไมสามารถทํางานไดดี 

การประเมินกลยุทธเปนวิธีการสําคัญที่สุดในการไดมาซึ่งสารสนเทศ กลยุทธทั้งหมดจะอยูภายใต   

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเน่ืองจากปจจยัภายในและภายนอกกําลงัเปลีย่นแปลงอยางตลอด กิจกรรม

การประเมินกลยุทธ มีสามประการ ไดแก 

   1) การทบทวนปจจัยภายใน และภายนอกซึ่งเปนพื้นฐานสําเร็จของกลยุทธ      

ในปจจุบัน 
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   2) การวัดผลงาน  

   3) การใชมาตรการแกไขใหถูกตอง 

  การประเมินกลยุทธเปนสิ่งจําเปนเน่ืองจากความสําเร็จในวันน้ีมิไดรับประกันวาพรุงน้ี

จะสําเร็จดวย ความสําเร็จกอใหเกิดปญหาใหมตาง ๆ กันเสมอ ๆ น่ันคือ องคกรที่พึงพอใจตนเองในวันน้ี

จะประสบกับการลมสลายในอนาคต 

  พรรณภา อิงพงษพันธ (2554 : 45) กลาววา การประเมินกลยุทธเปนการตรวจสอบ

ข้ันตอนของการบรหิารเชิงกลยุทธ ผูบริหารกลาที่จะเสี่ยงก็ตองรูพื้นฐานของการใชกลยุทธ หมายความวา 

ถาผูบริหารวางแผนกลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบัติไมดีพออาจประสบกับความลมเหลวไดในการ

ประเมินกลยุทธจึงตองรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ มองถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง หัวใจสําคัญของการประเมินกลยุทธ                 

มี 3 ประการดวยกัน ไดแก 

   1) การทบทวนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งเปนพื้นฐานของการกําหนด

กลยุทธในปจจุบัน 

   2) การวัดผลการปฏิบัติงาน 

   3) การนําไปปรับปรงุแกไข 

  พิมลพรรณ ดุษิยามี (2554 : 37) กลาววา การประเมินผลเปนข้ันตอนสุดทาย      

ของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกรวาบรรลุตาม

เปาหมายและมาตรฐานทีก่ําหนดไวหรอืไม นับวาเปนงานที่มีความสําคัญสําหรบัผูบรหิารที่จะพิจารณา

วากลยุทธที่กําหนดข้ึนมาน้ัน เมื่อมีการนํามาปฏิบัติจะมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงใด ควรที่จะไดมีการ

พัฒนาปรับปรุงแกไขในข้ันตอนใด การประในกลยุทธมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ 

   1) เพื่อดูวาไดมีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธหรือไม 

   2) เพื่อดูความเหมาะสมของแผนกลยุทธ 

   3) เพื่อดูวาสภาพแวดลอมที่สําคัญและมผีลกระทบตอกิจกรรมน้ันเปลี่ยนแปลง

เปนอยางไรบาง และสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ อยางไรหรือไม 

   4) เพื่อใหทราบวาผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนน้ันเปนอยางไร บรรลุผลตามที่กําหนด

หรือไม แตกตางไปจากแผนมากนอยแคไหน แลวหาสาเหตุของการดําเนินการแกไขใหเหมาะสม 

   5) เพื่อใหสามารถจัดผลประโยชนตอบแทนใหเหมาะสมแกผูปฏิบัติงานไดตาม

แผนกลยุทธ 

  กานตมณี ไวทยครุฑ (2556 : 2) กลาววา การประเมินผลการควบคุมกลยุทธเปน

การตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แลวเปรียบเทียบระหวางผลการปฏิบัติงานจริง

กับ ผลการดําเนินงานที่ต้ังไววา บรรลุผลตามที่ต้ังไวหรือไม แลวนําไปปรับปรุงแกไข ทั้งน้ี  การ
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ประเมินผลการควบคุมงานจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจําเปนจะตองไดรับขอมูลที่ชัดเจนทันทีและ

ไมมีอคติ 

  เอกชัย อภิศักด์ิกุล (2556) กลาววา การประเมินกลยุทธ เปนการวัดการดําเนินงาน

ขององคกรวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม โดยยึดหลักความสอดคลอง ความเปนไปได และ

ความไดเปรียบ ซึ่งมีข้ันตอนการประเมินกลยุทธ ดังน้ี 

   1) การตรวจสอบสมมุติฐานของกลยุทธวาสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน

หรือไม 

   2) เปรียบเทียบผลการดําเนินกลยุทธที่เกิดข้ึนเทียบกับเปาหมาย 

   3) ปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

  Fred (2005 : 7) กลาววา การประเมินกลยุทธเปนกระบวนการสุดทายดวยการวัดผล

การดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวเพื่อศึกษา และนําผลการประเมินมา

พิจารณาวาแผนกลยุทธที่ไดรวมกันกําหนดข้ึนมาน้ัน เมื่อนําไปสูกระบวนการปฏิบัติจริง ๆ แลวมี

ประสิทธิภาพดีเพียงใด ซึ่งหลักการสําคัญของการประเมินกลยุทธน้ันประกอบดวย 3 ประการ คือ  

การทบทวนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การวัดผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขแผนงานและ

โครงการ การประเมินกลยุทธเปนเรื่องที่จําเปนมากสําหรับผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาตอไป 

  การประเมินกลยุทธทั้งหมดสามารถสรุปไดวาแนวทางในการประเมินกลยุทธ

สถานศึกษาจะตองประเมินการปฏิบัติของบุคคล หนวยงานที่รับผิดชอบ ประเมินประสิทธิภาพ      

ของการดําเนินงานประสิทธิผลของการดําเนินงาน ความสอดคลองของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การประจําปกับแผนพัฒนาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นําเสนอรางแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาเพื่อขอมติความเห็นชอบ ผูบริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา       

รวมลงนามประกาศเพื่อนํามาใชในการบรหิารตอไปนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สถานศึกษามาพิจารณากําหนดประเด็นของการปรับปรุง พัฒนา กําหนดทางเลือกวิธีการและเปาหมาย 

ที่จะปรับปรงุ พัฒนาแผนปฏิบัติการประจําป นําเสนอรางแผนปฏิบัติการประจําปของปถัดไป ผูบริหาร

สถานศึกษาพิจารณา นําเสนอรางแผนปฏิบัติการประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอมติ

ความเห็นชอบผูบริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รวมลงนาม และประกาศ       

เพื่อนํามาใชในการบริหารตอไป 

  แนวทางการประเมินกลยุทธ 

  สมยศ บุญเจริญ (2553 : 32 - 33) ไดกลาววาองคประกอบของการประเมิน        

มีองคประกอบควบคูกันสองประการที่เปนหวัใจของกระบวนการประเมินคือการวัด (Measurement) 

และการเปรียบเทียบ (Comparison) การวัดเปนกระบวนการกําหนดสถานภาพ (Status) และจํานวน 

(Amount) ของสิ่งตาง ๆ การวัดวางอยูบนพื้นฐานของตัวเลขและการพรรณนาที่มีความถูกตองเปน

รูปธรรม และนําไปใชประโยชนในการพรรณนา มีแนวทางในการปฏิบัติดังน้ี 



 38

   1) กําหนดสิง่ทีจ่ะวัดประเมินและควบคุม 

   2) กําหนดมาตรฐานของผลปฏิบัติ 

   3) วัดผลปฏิบัติที่เกิดข้ึนจรงิ 

   4) เปรียบเทียบที่เกิดข้ึนจรงิ กับมาตรฐานที่กําหนดไว 

   5) พิจารณาเพื่อหาสาเหตุของความเบี่ยงจากมาตรฐาน 

   6. ปรับปรงุแกไขในสิ่งทีผ่ิดพลาด 

  เอกชัย อภิศักด์ิกุล (2556) ไดกลาวถึงแนวทางในการควบคุมและประเมินกลยุทธ 

ไววา เน่ืองจากกลยุทธเปนแผนระยะยาว ดังน้ัน เพื่อที่จะใหแนใจวาแผนน้ันในแตละชวงเวลาจะ

ดําเนินการไปในทิศทางที่ถูกตองดวยความกาวหนาที่เหมาะสมกับเวลา และการจัดสรรทรัพยากร     

ที่สอดคลอง การควบคุมแผนกลยุทธและการประเมินกลยุทธจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิง           

ที่จะชวยใหองคการสามารถดําเนินงานอยางไมผิดทิศทางและสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวได โดยมี

แนวทางในการควบคุมกลยุทธและประเมินกลยุทธ ดังน้ี 

   1) กําหนดสิ่งที่จะควบคุม ซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการควบคุมแตจะตอง

เปนสิ่งที่สามารถวัดผลไดอยางชัดเจน 

   2) กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จซึ่งอาจจะไมใชเพียงตัวเงินอยางเดียวองคกร      

ควรกําหนดตัวช้ีวัดใหมีความสมดุลในดานอื่น ๆ ดวย ไดแกกระบวนการจัดการเรียนรูเปนตน 

   3) กําหนดเกณฑมาตรฐานหรือสิ่งที่จะใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบสําหรับ

ตัวช้ีวัดเชนแผนงานในปที่ผานมา 

   4) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงาน 

แตละงานโดยใชสารสนเทศจากแหลงตาง ๆ เชนขอมูลงบการเงิน 

   5) เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานที่องคการ

กําหนดไวใหขอมูลปอนกลับเพื่อเปนสารสนเทศขององคการและหาวิธีในการแกไขปรับปรุงโดยอาจ

เปนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ กระบวนการทํางาน บุคลากร โครงสรางองคการหรือเกณฑมาตรฐาน          

ที่องคการกําหนด 

จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา การประเมินกลยุทธ หมายถึง การบริหารจัดการ

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโดยการตรวจสอบข้ันตอนของการบริหารเชิงกลยุทธ  มีการ

ทบทวนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับกลยุทธที่ใชในปจจุบัน การวัดผลการ

ปฏิบัติงาน และการนําไปปรับปรุงแกไขกลยุทธตาง ๆ ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะ

ปจจัยภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง จึงเปนความจําเปนที่จะตองมีการประเมิน

กลยุทธ เพื่อจะไดทราบถึงผลของความสําเร็จวาเปนไปตามเปาหมายขององคกรที่วางไวหรือไม 
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แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล 

ประสิทธิผลของโรงเรียน เปนสิ่งที่บงช้ีถึงความสําเร็จของโรงเรียน ซึ่งนับวาเปนเรื่อง              

ที่นักวิชาการดานการบริหารการศึกษา และบุคคลทั่วไปใหความสนใจอยางแพรหลายมากที่สุด

ประการหน่ึง ผูวิจัยจึงไดนําเสนอองคความรูที่เกี่ยวกับประสิทธิผลโรงเรียนดังตอไปน้ี 

ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียน 

ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนเครื่องมือหรือตัวบงช้ีในการตัดสินใจวา การบริหาร        

ของหนวยงาน หรือองคการใดองคการหน่ึง สามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงค 

ที่วางไวมากนอยเพียงใด เปนเรื่องเกี่ยวกับผลที่ไดรับ และผลสําเร็จผลงานมีความเกี่ยวพันกับผลงาน 

ที่องคการพึงประสงค นักวิชาการไดใหความหมายของประสิทธิผลไวตาง ๆ กัน ประสิทธิผล คือ             

การที่ผูนําไดใชความสามารถในการแยกแยะการบริหารงาน ดังน้ี Steers (1977 : 55) และการใช

ทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถของผูนําในการจูงใจ

ผูใตบังคับบัญชาใหทํางานแกหนวยงาน Morphet (1982 : 93 - 97 อางถึงใน กรุณา บุญแกว, 2552 

: 52) อยางเสียสละและขณะเดียวกนัผูนําจะทําหนาที่ประสานงานใหงานประสบผลสําเร็จแกหนวยงาน 

ประสิทธิผลองคการ หมายถึง ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 

ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก สามารถแกปญหาภายใน

สถานศึกษาตลอดจนมีความสามารถในการบรูณาการผสมผสานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ

ตามที่ไดต้ังไว สมจิต สงสาร (2552 : 12) กลาวสรุปเกี่ยวกับความหมายของประสิทธิผลไววาประสิทธิผล 

หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานจนบรรลเุปาหมาย หรือวัตถุประสงคที่ต้ังไวรวมทั้งผลที่เกิดข้ึน

ในดานจิตใจของผูปฏิบัติงาน เชน ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตองาน สิริรัตน แกวสมบัติ (2553 

: 37) สรุปไววา ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึงผลสําเร็จของการบริหารที่บรรลุเปาหมาย หรือ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งน้ี เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหาร

ที่ใชความสามารถ และประสบการณในการบรงิานเพือ่โนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกดิผล

ตามเปาหมายที่วางไวและนักวิชาการของไทยไดใหความหมายและแนวคิดที่นาสนใจดังน้ี ธานินทร 

เลิศพันธ (2552) ไดใหความหมายของคําวา Effectiveness ประสิทธิผล เปนระดับที่คนงานสามารถ

ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายไดมากนอยเพยีงใด เสถียร พะโยธร (2554) ไดใหความหมายวา ความสามารถ

ในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบายการพิจารณาทางเลือกโดยใชประสิทธิผลเปนเกณฑ

ทําไดโดยการวิเคราะหวาทางเลือกน้ันสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือไม มากนอยเพียงใด ถาบรรลุ

วัตถุประสงคก็ผานการพิจารณา ถาไมบรรลุวัตถุประสงคก็ไมผาน ความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ

ตามนโยบายที่ดีน้ัน มีองคประกอบ คือ บรรยากาศองคการตองมีแนวโนมในการปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณ มีความสะดวกสบาย อบอุนและไมตึงเครียด ทุกคนในองคการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
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ทุกคนในองคการยอมรับและเขาใจจุดหมายที่ตรงกัน ทุกคนในองคการมีลักษณะรับฟงความคิดเห็น

จากเพื่อนรวมกัน ตองพยายามแกปญหาขัดแยงที่เกิดข้ึนใหไดการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ทุกฝายตองยอมรับ

มีการวิพากษวิจารณเรื่องการปฏิบัติงานไดอยางเปดเผยทุกคนในองคการสามารถแสดงความคิดเห็น 

ไดอยางอิสระมีการแบงงานกันทําอยางชัดเจนและเปนที่ยอมรับการบริหารงานไมเนนการควบคุม   

แตคอยชวยเหลือเพื่อใหงานบรรลุเปาหมายและทุกคนในองคการตองรับผิดชอบรวมกันประสิทธิผล

ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ไดนิยามไววา

ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผน 

การปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ

หนวยงานที่มภีารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพื่อใหเกิดประโยชน

สุขตอประชาชนโดยการปฏิบติัราชการจะตองมทีิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ชัดเจนมีกระบวนการ

ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง

และเปนระบบ  

สวนนักวิชาการในตางประเทศ ไดใหความหมายและแนวความคิด ไดแก Steers (1980)  

ไดกลาวถึงประสิทธิผลขององคการข้ึนอยูกับปจจัย 4 ประการ คือ ปจจัยลักษณะขององคการ 

(Organizational Characteristics) ประกอบดวย โครงสรางและเทคโนโลยีปจจัยลักษณะสภาพแวดลอม 

(Environmental Characteristics) ประกอบดวย สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน

ซึ่งหมายถึงบรรยากาศองคการปจจัยลักษณะของพนักงาน (Employee Characteristics) ประกอบดวย 

การปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ (Managerial Policies 

and Practices) ประกอบดวยการมีเปาหมายที่ชัดเจนการจัดหาและการใชทรัพยากรการสรางสภาพ 

แวดลอมการทาํงาน กระบวนการสือ่สาร ภาวะผูนําและการตัดสนิใจการปรับตัวขององคการและนวัตกรรม 

Arnold & Feldman (1968) ไดกลาวถึง ประสทิธิผลขององคการวา หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงาน

ที่องคการคาดหวังหรือวางแผนไวสามารถบรรลุหรือสําเร็จลุลวงไปไดนอกจากน้ันยังไดกลาวถึง

องคประกอบขององคการที่มีประสิทธิผล ไดแก การเจริญเติบโตขององคการ (Growth) เชน จํานวน

ของผลิตภัณฑหรือการ ใหบริการที่เพิ่มข้ึนการไดมาซึ่งทรัพยากรทางการจัดการเปนความสามารถ 

ขององคการในการสรรหาปจจัยนําเขาตามกรอบการพิจารณาองคการ ไดแก ทุน คน วัตถุดิบ และ

แนวความคิดใหม ๆ ความสามารถในการปรับตัว ซึ่งเปนการปรับตัวขององคการ ภายใตเงื่อนไขตาง ๆ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปนวัตกรรม คือความสามารถขององคการในการคิดสิ่งใหม ๆ เชน การใหบริหาร

รูปแบบใหม ๆ เชน การใหบริการรูปแบบใหม การใชเทคโนโลยีใหมหรือระบบการจัดการที่ทันสมัย 

เปนตน ผลิตภาพการใหบริการ คือการจัดหาบริการที่มีคุณคาในระดับสูง โดยใชตนทุนตํ่าที่สุดหรือ

ความมีประสิทธิภาพในการจัดการความพึงพอใจของผูรับบริการ ความพึงพอใจความผูกพันของพนักงาน 

หรือสมาชิกที่มีองคการไดใหความหมายของประสิทธิผลขององคการวาเปนการกําหนดจากระดับ

ความมากนอยในการบรรลุเปาหมายหรือการทําเปาหมายใหเปนจริงขององคการและยังไดกลาวถึง



 41

การวิเคราะหประสิทธิผลขององคการใน 2 รูปแบบ คือ ตัวแบบเปาหมาย และตัวแบบเชิงระบบ การวัด

ประสิทธิผลขององคการวา มีแนวความคิดและเกณฑการวัดที่แตกตางกัน และไดเสนอแนวทางการวัด

ประสิทธิผลขององคการไว 4 แนวทางดวยกัน คือ แนวทางที่มุงเนนการบรรลุเปาหมาย (The Goal-

Attainment Approach) แนวทางเชิงระบบ (The System Approach) แนวทางเชิงกลยุทธเฉพาะสวน 

(The Strategic-Constituencies) และแนวทางการแขงขันคุณคา (The Competing-Values Approach) 

โดยที่รอบบินสไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่กําหนดประสิทธิผลขององคการคือโครงสรางองคการ การจัด 

รูปแบบองคการและการบริหารจัดการสวนแนวทางของการวัดประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) 

จะเปนการตรวจสอบวานโยบายไดกอใหเกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงคที่วางไวหรือไมเกิดผลขางเคียง

หรือผลกระทบที่ไมต้ังใจหรือไมอยางไรโดยปกติการวัดประสิทธิผลของนโยบายมักจะมีการดําเนินการ

เมื่อนโยบายน้ันสิ้นสุดลงหรือดําเนินการผานไประยะหน่ึงแลว ซึ่งจะแตกตางไปจากการประเมินกอน 

ที่จะมีการกําหนดนโยบายดังที่เรียกวาการประเมนิความเปนไปได (Feasibility Study) สําหรับการวัด

ประสิทธิผลของนโยบายจะประกอบไปดวยวิธีการตาง ๆ ตอไปน้ีแบบวิธีที่มิใชการทดลอง (Non - 

Experimentation) และแบบวิธีกึ่งทดลอง (Quasi - Experimentation) กลาวโดยสรุปประสิทธิผล

ของนโยบายคือมาตรวัด (ภัทรพร อะพรรัมย, 2555) หรือกระบวนการในการติดตามประเมินผล 

(Monitoring) และการปรับเปาหมาย (Target Readjustment) ใหดีข้ึนซึ่งในงานวิจัยน้ี ไดนําแนวคิด

ที่กลาวมาสังเคราะหและกําหนดเน้ือหาเปน 4 สวน คือ ผลสําเร็จของการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค 

(Objective Attainment) ความคุมคาของการใชจายงบประมาณ การพัฒนาองคการอยางตอเน่ือง 

และความพึงพอใจในประสิทธิผลขององคการตามแนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ แนวคิดการ

บริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results - Based Management : RBM) 

เปนเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหมที่นํามาประยุกตใช เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน

และวิธีการบริหารงานภาครัฐไปจากเดิมที่ใหความสําคัญตอทรัพยากรหรือปจจัยนําเขา (Input) และ

อาศัยกฎระเบียบเปนเครื่องมือในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดความถูกตองสุจริตและเปนธรรมโดยหันมา

เนนถึงวัตถุประสงคและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานทั้งในแงของผลผลิต (Output) และผลลัพธ 

(Outcome) และความคุมคาของเงิน (Value for Money) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและสรางความ

พึงพอใจใหแกประชาชนผูรับบริการใหความสําคัญตอการดําเนินงานและการตรวจวัดผลสําเร็จในการ

ดําเนินการขององคการโดยอาศัยการมีสวนรวมระหวางผูบริหารสมาชิกขององคการและผูมีสวนได

สวนเสียกลุมตาง ๆ (Stakeholders) ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการระบบการบริหารแบบ

มุงผลสัมฤทธ์ิน้ันมักจะมีช่ือเรียกที่แตกตางกันออกไป เชน การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค 

(Management by Objective = MOB) การบริหารแบบเนนผลสําเร็จ (Managing for Results) 

การบริหารที่เนนผล (Results - Oriented Management) หรือการบริหารผลการดําเนินงาน 

(Performance Management)  



 42

นักวิชาการไดใหความหมายของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิไวดังตอไปน้ี Canadian 

International Development Agency (CIDA, 2001) กลาววาการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ        

เปนวิธีการในการปรับปรุงการบริหารใหเกิดประสิทธิผล (Effectiveness) และโปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได (Accountability) โดยที่ผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการ กําหนดเปาหมาย

ประเมินความเสี่ยงเปาหมายที่กําหนดไว รวมถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจทางบริหารและ       

การรายงานผลการ สรุปไดวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results Based Management: RBM) 

เปนการบริหารที่ใหความสําคัญตอผลการดําเนินงานและการตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินขององคการ

กระบวนการผลผลิตและผลลัพธซึ่งจะตองมีการ กําหนดตัวบงช้ีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance 

Indicators: KPIs) รวมทั้งการกําหนดเปาหมาย (Targets) และวัตถุประสงค (Objectives) ไวลวงหนา

โดยอาศัยการมีสวนรวมระหวาง ผูบริหารสมาชิกขององคการและตลอดถึงผูที่มีสวนไดสวนเสียกลุม

ตาง ๆ (Stakeholders) ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคการการบริหารงานของภาครัฐในอดีต

จะเนนที่การบริหารปจจยันําเขา (Inputs) ซึ่งไดแกทรัพยากรตาง ๆ ที่รัฐจะนําใชในการปฏิบัติงาน คือ 

เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ โดยเนนการทํางานตามกฎระเบียบและความถูกตองตามกฎหมาย และ

มาตรฐานแตการบริหารแบบมุงผลสมัฤทธ์ิจะเนนที่ผลลพัธ (Outcomes) ของงานโดยจะใหความสําคัญ

ที่การกําหนดพันธกิจและวัตถุประสงคของโครงการงานเปาหมายที่ชัดเจนการกําหนดผลผลิตและผลลัพธ

ที่ตองการของทุกโครงการในองคการใหสอดคลองเปนไปในทิศเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค      

ขององคการมีการกําหนดตัวบงช้ีวัดผลการทํางานหลัก (Key Performance Indicators) ไวอยาง

ชัดเจนเปนที่เขาใจของทุกคนในองคการวัดความกาวหนาของการปฏิบัติงานโดยใชตัวบงช้ีการยืดหยุน

ทางการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแกผูบริหารระดับลางอยางเหมาะสม การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและการใหคาตอบแทนตามผลงานตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงข้ึนเพื่อใหสามารถสนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชนในฐานะ

ผูรับบริการจากองคการของรัฐไดเปนอยางดี ดังน้ันการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results Based 

Management: RBM) จึงเปนการบริหารเพื่อการจัดหาใหไดทรัพยากรการบริหารมาอยางประหยัด 

เนนใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการไดผลงานที่บรรลุเปาหมายขององคการ 

(Effectiveness) กระบวนการของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ลักษณะขององคการที่บริหารงาน

แบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ลักษณะขององคกรที่บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ องคกรที่ไดใชระบบการ

บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธ์ิจะมีลักษณะทั่ว ๆ ไป ดังตอไปน้ีมีพันธกิจวัตถุประสงคขององคกร  

ที่ชัดเจนและมีเปาหมายที่เปนรูปธรรม โดยเนนที่ผลผลิตและผลลัพธ ไมเนนกิจกรรมหรือการทํางาน

ตามกฎระเบียบผูบริหารทุกระดับในองคกรตางมีเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจนและเปาหมาย

เหลาน้ันสั้นกระชับไมคลุมเครือและเปนเปาหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจขององคกรน้ันเปาหมายจะวัดได

อยางเปนรูปธรรมโดยมีตัวบงช้ีที่สามารถวัดได เพื่อใหสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได และสามารถ

เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองคกรอื่นที่มีลักษณะงานที่เทียบเคียงกันได การตัดสินใจในการ
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จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหรือโครงการตาง ๆ จะพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลักซึ่งจะ

สอดคลองกับการใหคาตอบแทนสวัสดิการและรางวัลแกเจาหนาที่ที่จะประเมินจากผลการปฏิบัติงาน

เปนหลัก เจาหนาที่ทุกคนรูวางานที่องคกรคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองคกรจะคิดเสมอวางานที่ตนทํา

อยูน้ันเพื่อใหเกิดผลอยางไรผลทีเ่กิดข้ึนจะชวยใหบรรลุเปาหมายของโครงการและองคกรอยางไร และ

ทุกคนรูสึกรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกําหนดไวอยางเหมาะสมกับกําลังความสามารถของแตละคน        

มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงินบริหารคนสูหนวยงานระดับลาง เพื่อใหสามารถ

ทํางานบรรลุผลไดอยางเหมาะสม เปนการเปดโอกาสใหผูบริหารระดับตนและระดับกลาง ซึ่งเขาใจ

ปญหา เปนอยางดีไดเปนผูแกปญหาและสะสมประสบการณเพื่อกาวสูผูบริหารระดับสูงข้ึนตอไป ซึ่ง

นอกจากชวยลดข้ันตอนในการทํางาน แกปญหาการทํางานที่ลาชาแลวยังเปนการเพิ่มความยืดหยุน

และประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกันเพื่อการทํางานที่สรางสรรค 

เปนองคกรที่มุงมั่นจะทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เปนองคกรเอื้อการเรียนรู           

ที่เปดกวางตอความคิดและความรูใหม ๆ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดีเจาหนาที่         

มีขวัญและกําลังใจดีเน่ืองไดมีโอกาสปรับปรุงและใชดุลยพินิจในการทํางานที่กวางขวางข้ึน ทําให

ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจสวนเจาที่หนาทีปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ

การวัดผลการปฏิบัติงานเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย ตัวบงช้ีวัดผลสําเร็จของกิจกรรม

การจัดเก็บขอมูลและเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายที่กําหนดไวลวงหนาการวัดผลการวัดผลการ

ปฏิบัติงานจะชวยใหองคกรผูปฏิบัติงานไดรับขอมูลและสารสนเทศยอนกลับที่แสดงถึงผลสําเร็จ       

ของการดําเนินงานปญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดข้ึนเพื่อนําไปสูการแสดงถึงการมีพันธะหนาที่และ

ความรับผิดชอบตอสาธารณะผูกําหนดนโยบายแหลงสนับสนุนงบประมาณเปนตนการเสริมสราง       

การเรียนรูใหแกบุคลากรและองคกรเพื่อนําไปสูการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาองคกรการออกแบบ

ทบทวนโปรแกรมกระบวนการดําเนินงานขององคกรหรือของทีมงานที่รับผิดชอบกิจกรรมการดําเนินงาน

รวมทั้งชวยใหการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

มากย่ิงข้ึนการวัดผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการที่พึงตองดําเนินการคูขนานหรือเปนสวนหน่ึง     

ของกระบวนการจัดการผลงานมีกิจกรรมกระบวนการที่สําคัญ การกําหนดผลลัพธซึ่งเปนตัวบงช้ีวัด 

ผลงานและมาตรฐานเปนข้ันตอนแรกของการวัดผลการปฏิบัติงานผูดําเนินการองคกรจะตองระบุหรือ

คัดเลือกกิจกรรมหลักที่มีความสัมพันธกับวัตถุประสงค และพันธกิจขององคกรพรอมทั้งระบุหรือ

กําหนดตัวบงช้ีวัดผลงานและมาตรฐานที่ตองการบรรลุถึงของแตละกิจกรรมการกําหนดตัวบงช้ีวัด 

ผลงานเพื่อดําเนินการวัดผลการปฏิบัติงานจะดําเนินการภายใตกรอบของระบบการดําเนินงานทั่วไป

การดําเนินกิจกรรมจะมีจุดเริ่มตนที่วัตถุประสงคการดําเนินงาน ซึ่งไดแก การระบุถึงรายละเอียด      

ของผลงานที่คาดหวังซึ่งสวนใหญจะตองพัฒนามาจากวิสัยทัศนและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร

ซึ่งมีปจจัยนําเขาอันไดแก ทรัพยากรที่จะเปนสาํหรบัการดําเนินกิจกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขา

ใหเปนผลผลิตและผลลัพธการวัดผลการปฏิบัติงานโดยทั่วไปจะมีจุดเนนของการดําเนินการ 3 ดาน 
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อันไดแกความประหยัด (Economy) หมายถึง การใชทรัพยากรนอยที่สุดในการผลิตหรือการดําเนิน

กิจกรรมความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การสรางผลผลิตในระดับที่สูงกวาปจจัยนําเขา

ความมีประสิทธิภาพสามารถวัดไดโดยนําปจจัยนําเขาจริงหารดวยผลผลิตจริงหากไดคานอยแสดงวา 

มีผลผลิตเพิ่มข้ึนมากกวาการเพิ่มข้ึนของปจจัยนําเขาซึ่ง หมายถึง การดําเนินกิจกรรมองคกรมี

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานความมปีระสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค

ที่กําหนดไวลวงหนาวาไดกอใหเกิดผลผลิตผลลัพธตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวมากนอยเพียงใดตัวบงช้ี

วัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิจะประกอบดวยตัวบงช้ีที่สําคัญดังตอไปน้ีตัวบงช้ี

วัดปจจัยนําเขา (Input Indicators) ไดแก จํานวนทรัพยากรโดยรวมที่ใชในการดําเนินกิจกรรมหรือ

บริการที่กอใหเกิดผลผลิตผลลัพธ เชน จํานวนเงินที่ใช จํานวนบุคลากรที่จําเปนในการใหบริการ

จํานวนวัตถุดิบและอุปกรณการผลิต ตัวบงช้ีวัดผลผลิตเปนตัวบงช้ีที่แสดงถึงปริมาณจํานวนสิ่งของ        

ที่ผลิตไดจากการดําเนินกิจกรรม ผูบริหารระดับสูงมีความเขาใจและสนับสนุนการบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธ์ิจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อผูบริหารระดับสูงมีความเขาใจและใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ 

คือ สนับสนุนในการจัดทาํระบบวัดผลการปฏิบติังานการใชขอมลูผลการวัดผลการปฏิบัติงานการจดัสรร 

งบประมาณการสรางสิ่งจูงใจเพื่อใหเจาหนาที่ทํางานโดยมุงผลสัมฤทธ์ิรวมถึงการมอบอํานาจในการ

ตัดสินใจเพื่อแลกเปลีย่นกับความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานมกีารกําหนดพันธกจิและแผนกลยุทธ

ที่ชัดเจนผูบริหารขององคกรจะตองใหความสําคัญและเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดพันธกิจ

และแผนกลยุทธ วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการเพื่อใหเกิดผลและมีการใชขอมูลผลการ

ปฏิบัติงานในการบริหารผูบริหารจะตองระลึกเสมอวาการวัดผลไมไดทําใหผลการปฏิบัติงานดีข้ึน     

โดยอัตโนมัติแตขอมูลจากการวัดผลการปฏิบัติงานจะเปนขอมูลที่จะชวยใหผูบริหารสามารถปรับปรุง

เกณฑมาตรฐานในการทํางานใหดีย่ิงข้ึนแกปญหาไดถูกตองมากข้ึน ดังน้ัน ผูบริหารจึงตองเอาขอมูล       

ที่ไดมาวิเคราะหอยางรอบคอบเพื่อกําหนดมาตรการที่จะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีข้ึนตอไปการ

จัดระบบขอมูลผลการปฏิบัติงานการจัดทาํระบบขอมูลผลการปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงเสมอวาระบบ

ขอมูลน้ันสามารถที่จะแสดงถึงระดับการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธสูเปาหมายขององคกรได ดวยเหตุน้ี 

องคกรจึงขาดความเหน็พองตองกนัในเปาหมายขององคกรทําใหวิธีวัดประสทิธิผลขององคกรโดยพิจารณา

จากความสามารถขององคกรในการบรรลุเปาหมายน้ีเปนวิธีวัดที่ใชไมไดการที่องคกรมีเปาหมาย         

ที่หลากหลายและขัดแยงกนัน้ีเปนเหตุผลที่อธิบายวาทําไมเปาหมายอยางเปนทางการขององคกรจงึมัก

เปนประโยชนที่มีความหมายคลุมเครือและไมชัดเจนทั้งน้ีเปฯไปเพื่อใหทุกฝายพึงพอใจ การที่องคกร 

มีเปาหมายหลากหลายเปาหมายทําใหเกิดความจําเปนที่เราจะตองสามารถจัดลําดับความสําคัญ     

ของเปาหมายแตละเปาหมายเพื่อกําหนดชัดเจนวาเปาหมายอันไหนสําคัญกวาอันไหนมิฉะน้ันแลว    

การวัดประสิทธิผลขององคกรโดยดูจากเปาหมายที่จะใชเปนวิธีการที่ใชไมไดในทางปฏิบัติปรากฏวา

การจัดลําดับเปาหมายทั้งหลายซึ่งขัดแยงกันน้ันกระทําไดยากมากและอาจสรางความไมพอใจกับคน

ซึ่งยึดถือเปาหมายที่เห็นวามีความสําคัญเปนลําดับตนอยูแลวอีกประการหน่ึงการเปลี่ยนแปลง           
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ในโครงสรางอํานาจภายในองคกรเกิดข้ึนตลอดเวลาทําใหอํานาจของสมาชิกทั้งหลายในองคกร

เปลี่ยนแปลงดังน้ันการจดัลําดับเปาหมายตาง ๆ ขององคกรจึงตองเปลี่ยนแปลงไปดวยทําใหเกิดความ

วุนวายมากในการจัดลําดับเปาหมายขององคกรการพิจารณาเรื่องเปาหมายขององคกรจําเปนตองนําเอา

มิติของเวลามา ประกอบดวย องคกรจะมีเปาหมายระยะสั้นเปาหมายระยะกลางเปาหมายระยะยาว 

จึงเกิดปญหาวาเปาหมายอันใดจะมีความสําคัญมากกวาในการนําไปใชเปนเกณฑเพื่อวัดประสิทธิผล 

จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล สามารถสรุปไดดังน้ี ประสิทธิผล หมายถึง 

ผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เปนไปตามความมุงหวังที่กําหนดไวในวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่วางไว 

จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว สามารถสรุปความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษาไดวา 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ ความสามารถทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก สามารถแกปญหาภายในสถานศึกษาซึ่งสงผล

ใหครูเกิดความพึงพอใจในการทํางาน จึงทําใหงานบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว ดังตารางที่ 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 ตารางวิเคราะหตัวแปรเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 

ที ่ ตัวแปรที่ศึกษา 
Steers 

(1980) 

Hoy & 

Misker 

(1991) 

อัสุนิยา 

กรรณสูต 

(2552) 

ดวงสมพร 

สําราญเริญ 

(2552) 

นันธิดา 

บัวสาย 

(2552) 

ประไพ 

อุดมผล 

(2554) 

สุวะนิต 

สุระสังข 

(2554) 

กรรณิการ 

เฟองประยูร 

(2555) 

ดวงลัดดา 

แกวเทศ 

(2257) 

รัตนา 

นาคมุสิก 

(2558) 

ผูวิจัย 

1. ความสามารถในการผลิต

นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง            
2. ความสามารถในการพัฒนา

นักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก      -      
3. ความสามารถในการปรับ 

เปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา            
4. ความสามารถในการแกปญหา

ภายในสถานศึกษา            
5. ดานความพึงพอใจในการ

ทํางาน            

6. ดานการบริหารงานบุคคล            

7. ดานการบริหารงบประมาณ            

8. ดานการบริหารงานทั่วไป            

9. ดานการบริหารวิชาการ            

10. ดานปจจัยองคกร            

11. ดานปจจัยลักษณะสภาพ 

แวดลอม            

12. ดานปจจัยลักษณะของ

พนักงาน            

13. ดานปจจัยนโยบาย            
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จากตารางที่ 2.2 แสดงผลการสังเคราะหงานวิจัยตามตัวแปรตนที่ศึกษาประสิทธิผลใน

สถานศึกษา พบวา ผูวิจัยศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา     

มีตัวแปรในดานตาง ๆ แตกตางกันไป ผูวิจัยเนนประสิทธิผลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาใน 

4 ดาน คือ ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ความสามารถในการ

พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และ 

ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา โดยไดศึกษาตามแนวคิดของ Hoy & Miskel (1991) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

มีนักการศึกษาหลายทานทั้งภายในและภายนอกประเทศไดใหความหมายเกี่ยวกับประสิทธิผล

ของสถานศึกษาไว (ธานินทร เลิศพันธ , 2552 : 33) ประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ ผลสําเร็จ     

ของสถานศึกษาที่สามารถดําเนินงานดานตาง ๆ  บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไวโดยการ

ใชประโยชนจากทรัพยากรทีม่ีอยูใหเกิดประโยชนสูงสดุทําใหผูรับบรกิารเกิดความพึงพอใจและยอมรับ 

ทั้งน้ี เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถใชความสามารถและประสบการณ          

ในการบริหารเพื่อโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่วางไว (สมพร       

หิรัญลักษณสุต, 2553 : 46) ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะ           

ในดานตาง ๆ ของนักเรียนการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมความพึงพอใจในการทํางานของครู และ

บุคลากรในสถานศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาไมได หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยางเดียว 

หรือความพึงพอใจในการทํางานอยางเดียวแตหมายถึง การบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัด

การศึกษา (ปวีณา ฉุยกลม, 2555 : 43) โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลตินักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง และสามารถพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวกตลอดจนสามารถปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกรวมทั้งสามารถแกปญหาภายในสถานศึกษาจนทําใหเกิดความ

พึงพอใจในการทํางาน ซึ่งเปนการมองประสิทธิผลในภาพรวมทั้งระบบ Hoy & Miskel (1999 : 398 

อางถึงใน ภัทรพร อะพรรัมย, 2555 : 30) ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษา

สามารถผลิตนักเรยีนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสูง สามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติทางบวกสามารถ

ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมที่ได Hoy & Miskel (1999 : 398) ไดกลาวถึง ประสิทธิผลของสถานศึกษา

วามีองคประกอบ 4 ดาน ดังน้ี 

 1.  ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง (Productivity) 

หมายถึง ปริมาณคุณภาพของนักเรียนประสิทธิผลของสถานศึกษาที่สรางความเช่ือมั่นไดสูง โดยวัด

ความนิยมจากชุมชนและผูปกครองนักเรียน ประการหน่ึง ไดแก สถานศึกษาน้ันมีนักเรียนเขาเรียน

ปริมาณมากและคุณภาพการเรียนการสอนอยูในเกณฑสูงโดยดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันช้ันสูงเปนจํานวนมากสถานศึกษาที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพสูง

ดังกลาวน้ี ไดแก สถานศึกษาในเมืองสถานศึกษาระดับจังหวัดที่มีช่ือเสียงสถานศึกษาที่มีความพรอม

ทั้งดานปจจัยตาง ๆ ไดแก วัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพออาคารสถานที่บรรยากาศ
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สิ่งแวดลอมเหมาะสมปจจัยดานการเงินคลองตัวสามารถจัดซื้อจัดจาง และเบิกจายไดอยางสะดวก       

มีบุคลากรคือครูปฏิบัติการสอนตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเรื่องคุณภาพนักเรียน

สวนใหญจะดูที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนเกณฑช้ีวัดเพียงประการเดียวซึ่งเปนความเขาใจผิดควร

พิจารณาถึงสวนตาง ๆ ไดแก การพัฒนาทัศนคติแรงจูงใจของนักเรยีนความคิดสรางสรรคความเช่ือมั่น

ในตนเองความปรารถนา และความคาดหวังตาง ๆ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม          

มีจริยธรรม คุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม ซึ่งมีลักษณะตาง ๆ ดังกลาวนับเปนลักษณะที่พึงประสงค

ตามที่สังคมมีความคาดหวังและมีความตองการอยางมาก Hoy & Miskel (1991 : 398 cited in Mott, 

1972) จึงกลาวไดวา คุณภาพที่เกิดกับผูเรียนนอกจากจะเปนผูที่มีความสนใจในการศึกษาเลาเรียน       

มีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอดเย่ียมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงเปนที่นาพอใจแลว    

ยังมีการพัฒนาความรูความสามารถทักษะ เจตคติ คานิยมและคุณธรรมตาง ๆ ที่พึงปรารถนาใหเพียงพอ

ตอการดํารงชีวิตและอยูในสังคมอยางมีความสุข องคประกอบในการเสริมสรางประสิทธิผลทั้งดาน

ปริมาณและภาพของนักเรียนน้ัน นอกจากปจจัยตาง ๆ  ไดแก อาคารสถานที่เหมาะสมและเพยีงพอตอ

ความตองการของผูบริหารบรรยากาศสิ่งแวดลอมรมรื่น สะอาด สวยงาม วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอและ

ทันสมัยตอการเรียนการสอนแลวบุคลากรที่สําคัญไดแกผูบริหารและครูเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางย่ิง

ตอประสิทธิผลของสถานศึกษา หากผูบริหารมีความรูความสามารถในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

และมองเห็นถึงความสําคัญของงานวิชาการในสถานศึกษาอยางแทจริง หาแนวทางการสงเสริมและพัฒนา

งานทางวิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาลผูปกครองและชุมชน

สรางบรรยากาศการทํางานที่กอใหเกิดประสิทธิผล ครูรูบทบาทหนาที่ของตนเองพัฒนาความรู และ

ความสามารถของตนเองอยูเสมอ วางแผนการพัฒนาการเรยีนการสอนไดอยางเหมาะสมโดยยึดกระบวนการ

และผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

และความเจริญทางดานเทคโนโลยีแลวเปนที่เช่ือวา สถานศึกษาจะตองบรรลุวัตถุประสงคเกิดประสิทธิผล

ในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียน การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนภารกิจที่สําคัญที่สุด

ของสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน สงเสริม อํานวยการใหโรงเรียน 

ไดดําเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ไดเขาเรียน และจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ และคุณภาพสูง

ตามเกณฑ เปาหมายและมาตรฐานของหลักสูตรใหนักเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพเปนรายบุคคลและทุกคน 

  ชวาล แพรัตกุล (2517 : 56 อางถึงใน ธวัชชัย ศุภดิษฐ, 2556 : 6) ไดใหความหมาย

ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงความรูทักษะและสมรรถภาพทางสมองในดานตาง ๆ ที่นักเรียน

ไดรับจากการสั่งสอนของครู ซึ่งสามารถตรวจสอบได โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

  Eysenck (1972 : 16 อางถึงใน ธวัชชัย ศุภดิษฐ, 2556 : 7) ไดใหความหมายผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียนที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวบุคคล

โดยตัวที่บงช้ีถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อาจจะไดมาจากกระบวนการที่ไมตองอาศัยการทดสอบ เชน 

การสังเกต การตรวจการบาน หรืออาจไดในรูปแบบของระดับคะแนนที่ไดจากการเรียน ซึ่งตองอาศัย
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กรรมวิธีที่ซับซอน และระยะเวลาที่นานพอสมควร หรืออีกวิธีหน่ึงอาจวัดดวยภาพวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนทั่วไป 

  Good (1973 : 7) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) หมายถึง 

ความสําเร็จ ความคลองแคลว ความชํานาญในการใชทักษะหรือการประยุกตใชความรูตาง ๆ สวน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง ความรูหรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู

ในวิชาตาง ๆ ที่ไดเรียนมาแลว ซึ่งไดจากการทดสอบของครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบในการสอนหรือ       

ทั้งสองอยางรวมกัน 

  Steers (1991 : 304) อธิบายความหมายของการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนสูง หมายถึง ความสําเร็จที่ไดจากการเรียนที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของแตละบุคคล  

  Good (2003 : 7) กลาววา การผลิตนักเรียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู หมายถึง 

ผลของการสะสมความรู และความสามารถในการเรียนทุกดานเขาไวดวยกันของคะแนนของนักเรียน 

ที่ไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับสูง 

  ประภัสสร วงษศรี (2551 : 46) กลาวถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียน ซึ่งเกี่ยวของกับองคประกอบที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน 

ประกอบดวย 1) ผูสอนควรมีการศึกษาคนควาทางวิชาการ อานหนังสือที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนใจใหมาก 

เปนประสบการณทางการเรียนการสอน ความรูของครูผูสอน การถายทอดความรูของคุณภาพของการ

สอน อุปกรณการสอนที่ทันสมัย มีทัศนะที่ดีตอนักเรียน มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม การจูงใจและ

การกระตุนเสริมแรงผูเรียน ใหความชวยเหลือ และสามารถแกปญหาใหกับนักเรียนไดบรรยากาศ     

ในการสอนและสิ่งแวดลอม 2) ผูเรียน ไดแก พันธุกรรม เชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ อารมณ 

ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา การปรับตัว แรงจูงใจ หลักสูตร

หรือวิชาที่เรียน วัฒนธรรม ทัศนคติตอโรงเรียนและผูสอน บรรยากาศในการเรียนและสิ่งแวดลอม 

  Bloom (1976 : 175 อางถึงใน ธวัชชัย ศุภดิษฐ, 2556 : 9) กลาวถึง ปจจัยที่มีผล

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวย 1) พฤติกรรมดานความรูและความคิด (Cognitive Entry 

Behaviors) หมายถึง ความรู ความสามารถ ทักษะ ความถนัด และพื้นฐานของผูเรียนที่มีมากอน        

2) คุณลักษณะทางจิตใจ (Affective Entry Behaviors) หมายถึง แรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนเกิดความ

อยากเรียน อยากรูสิ่งใหม ไดแก ความสนใจในวิชาเรียน เจตคติตอเน้ือหาวิชา ระบบการเรียนและ

โรงเรียน การยอมรับความสามารถของตนเอง เปนตน 3) คุณภาพทางการเรียนการสอน (Quality of 

Instruction) หมายถึง การเรียนการสอนหรือประสิทธิผลที่ผูเรียนจะไดรับ ผลสําเร็จในการเรียน 

ไดแก การไดรับคําแนะนําการปฏิบัติ และแรงเสริมของผูสอนที่มีตอผูเรียน เปนตน 

  สุพัตรา หมั่นนอก (2555 : 53) ไดสรุปวา การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูง หมายถึง ความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งการบริหาร การจัดการเรียน

การสอน จนสามารถทําใหนักเรียนในสถานศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยูใน
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ระดับสูง ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียน จํานวนรอยละของนักเรียนที่สามารถ

ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน ความสามารถในทางวิชาการ และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครู 

  ประยูร คุณนาม (2557 : 81 - 82) สรุปวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการวัด

การเปลี่ยนแปลงและประสบการณการเรียนรูในเน้ือหาสาระที่เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรูเทาใด       

มีความสามารถชนิดใดโดยสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในลักษณะตาง ๆ และการวัดผล

ตามสภาพจริง เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษา ความหมายของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ัน 

บุคลากรที่สําคัญ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน เปนผูมีบทบาทสําคัญย่ิงตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

หากผูบริหารเปนผูที่มีความรูความสามารถตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และมองเห็นถึง

ความสําคัญของงานวิชาการใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ผูปกครอง

และชุมชน สรางบรรยากาศในการทํางาน กอใหเกิดประสิทธิผล ครูอาจารยรูบทบาทหนาที่ของตน

พัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 

โดยยึดกระบวนการและผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนการสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนให

ทันสมัยทันตอการเปลี่ยนแปลงแลเทคโนโลยีใหม ๆ แลว เปนที่เช่ือวาโรงเรียนน้ันจะตองบรรลุ

วัตถุประสงค เกิดประสิทธิผลในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียน 

  นอกจากปจจัยตาง ๆ ซึ่งไดแก อาคารสถานที่เหมาะสม และเพียงพอตอความตองการ

ของผูเรียน บรรยากาศสิ่งแวดลอมที่รมรื่น สะอาด สวยงาม วัสดุอุปกรณที่เพียงพอทันสมัยตอการเรียน

การสอนแลว บุคคลที่สําคัญ ไดแก ผูบริหารและครู เปนผูมีบทบาทสําคัญย่ิงตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

หากผูบริหารที่มีความรู ความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ และมองเห็นถึงความสําคัญ

ของงานวิชาการในโรงเรียนอยางแทจริง มีแนวทางสงเสริมและพัฒนางานทางวิชาการใหมีคุณภาพได

มาตรฐาน เปนไปตามความคาดหวังของรัฐบาล ผูปกครอง และชุมชน สรางบรรยากาศในการทํางาน 

ที่กอใหเกิดประสิทธิผล ครูรูบทบาทหนาที่ของตนเอง พัฒนาความรูความสามารถของตนเองอยูเสมอ 

วางแผนพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม โดยยึดกระบวนการและผูเรียนเปนศูนยกลาง     

ของการเรียนการสอน ตลอดจนปรับพฤติกรรมการสอนใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลง และความ

เจริญทางดานเทคโนโลยีใหม ๆ แลว เปนที่เช่ือวาโรงเรียนน้ันจะตองบรรลุวัตถุประสงค เกิดประสิทธิผล 

ในดานปริมาณและคุณภาพของผูเรียน 

  สรุปไดวา ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง คือ 

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้งในดานการบรหิารดานการ

จัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดบรรยากาศและการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมจนทําใหนักเรียน

ในสถานศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยเฉลีย่อยูในระดับสงู ซึ่งพิจารณาไดจากเกรดเฉลี่ย

โดยรวมของนักเรียน จํานวนรอยละของนักเรียนทีส่ามารถศึกษาตอในระดับสูง ความสามารถทางดาน
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วิชาการของนักเรียน ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู ตลอดจนนักเรียนไดรับรางวัล

จากการแขงขันทางดานวิชาการตาง 

 2.  ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) 

หมายถึง การมีความคิดเห็น ทาที ความรูสึกหรือพฤติกรรมของผูที่ไดรับการศึกษาแสดงออกในทาง     

ที่งามสมเหตุสมผลและสอดคลองกับความตองการของสังคมการศึกษานอกจากจะเสริมสรางความ

เจริญบุคคลทั้ง 4 ดาน กลาวคือ ดานรางกายใหสมบูรณแข็งแรงพัฒนาการสวนตาง ๆ เหมาะสมกับวัย 

ดานสติปญญามีความใฝรูใฝเรียน รูจักคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลเพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคม

ไดอยางมีความสุขและดานจิตใจ รูจักเหตุผล มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมอยางเหมาะสมและดีงามแลว 

ทัศนคติทางบวกจะเปนผลที่เกิดจากผูไดรับการศึกษาครบทั้ง 4 ดานดังกลาวมาแลวผูที่มีทัศนคติ

ทางบวกจะเปนผูที่มีความรูสึกและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ เปนที่พึงประสงคของสังคม โดย

สวนรวมมีจิตในกวางขวางไมทําตนตอตานหรือถดถอยหนีสังคมมีความมั่นคงทางจิตใจ มีเหตุผล

ยอมรับกติกาในสังคมที่ไดกําหนดข้ึนและปฏิบัติดวยความจริงใจมีจิตใจเปนประชาธิปไตย ยอมรับและ

เคารพความคิดเห็นของสวนรวมเห็นความสําคัญและคุณคาของการอยูรวมกันในสังคมใหความรวมมือ

และรวมใจตอการปฏิบัติภารกิจของสวนรวมใหสําเร็จลุลวงดวยดีเปนผูที่มีความสามารถควบคุมจิตใจ 

และมีวินัยในตนเอง อดกลั้นและกลาเผชิญกับเหตุการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตน

เปนแบบอยางที่ดีของสังคมรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผมีความเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษยตลอดจนอบรมสั่งสอน

นักเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระเบียบวินัยรูจักพัฒนาตนเอง มีเจคติที่ดีตอการศึกษา

และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  สุพัตรา หมั่นนอก (2555 : 59) ไดสรุปวา การพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก 

หมายถึง การดําเนินงานดานบริหารและการอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน นอกจากการเรียน

การสอน เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดีและทําใหนักเรียนรูจักตนเอง        

มีทัศนคติที่ดีตอการศึกษาเลาเรยีน เปนที่พอใจของผูปกครอง 

  ลักษณะของการคิดเชิงบวก 1) เปลี่ยนการคิดเชิงตําหนิกลายมาเปนยอมรับความ

เปนจริงของตนเอง คิดหาทางปรับปรุงแกไขเหตุการณของชีวิตใหดีข้ึน โดยการศึกษาขอผิดพลาด  

ของตนเองและผูอื่นมาเปนขอมูล โดยไมตําหนิไมวิพากษวิจารณขอบกพรองหรือขอผิดพลาดของตนเอง 

คนอื่นหรือสิ่งรอบขาง 2) มองทุกปญหาอยางสดใส ใหมองหาสิ่งที่ดีในเหตุการณ รูจักนําเรื่องราย ๆ  

ที่เกิดข้ึนมาใชประโยชน เรียนรูที่จะเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส 3) การคิดเชิงบวกเปนการเรียนรูของ

บุคคลที่ฝกฝนและพัฒนาได เปนการเรียนรูในการแปลความหมายเหตุการณตาง ๆ ในดานบวก แสดง

ความรูสึกดี ๆ ความอิ่มเอมใจ ปลาบปลื้มใจ กระปรี้กระเปรามีพละกําลัง 4) มองใหเห็นวาสิ่งที่เรา

กําลังทําน้ันสงผลดีกับใครบางอยูเสมอ เปนการกลอมเกลาจิตใจของคนเราใหมองเห็นคุณคาของตนเอง

และเห็นคุณคาของคนอื่น หลอหลอมใหเปนคนชอบชวยเหลือและเอื้อเฟอเผื่อแผ 5) สรางวินัยใหกับ
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ตนเองใหเปนคนที่ทํางานใหเสร็จทันเวลาที่กําหนด เปนการฝกตนเองใหเห็นคุณคาของเวลา ทราบ

ความสามารถของตนวาอยูในระดับใดเพื่อจะไดขอความชวยเหลือและคําแนะนําจากคนอื่นไดทันทวงท ี

  เฉลิมชัย เลิศทวีพรกุล (2551 : 9 - 12) ไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานักเรียน

ใหเกิดทัศนคติเชิงบวก 10 ข้ันตอน ดังน้ี 1) โนมนาวใหนักเรียนควบคุมตนเองใหมีจิตสํานึกคิดเชิงบวก 

ศรัทธาในความงามความฝน ถาคิดวาทําไดแลวคุณจะทําไดและลงมือทําเด๋ียวน้ี กฎของความสําเร็จ 

คือ ลงมือทําเด๋ียวน้ี 2) ฝกใหนักเรียนเอาใจจดจอกับสิง่ที่พึงปรารถนาและหลีกจากสิง่ทีไ่มพึงปรารถนา 

โดยการสรางมโนภาพ ถายทอดความคิดออกมาเปนรูปภาพ เพราะรูปภาพหน่ึงรูปมีคาเทากับคําพูด

พันคํา เมื่อประสบปญหา ลมเหลว พายแพหรือไมสบอารมณ ใหตอบโตดวยความคิดเชิงบวก ที่จบไป

แลวคือจบ เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได แตเราสามารถเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนกับสิ่งที่จะเกิด     

ในปจจุบันและอนาคต วันวานผานไปแลว พรุงน้ียังมาไมถึง จงทําวันน้ีใหดีที่สุด ครูควรฝกใหนักเรียน

ยอมรับวาทุกปญหามีทางออกเสมอและเปนทางออกที่สวยงามดวย 3) ยึดกฎใจเขาใจเรา กฎมนุษย

ทองคํากลาววา จงปฏิบัติตอผูอื่นในลักษณะเดียวกับที่เราตองการใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา ครูควรฝกให

นักเรียนแบงปนสิ่งของที่มีใหผูอื่น เปนการเสียเพื่อได และการใหเพื่อเพิ่ม เมื่อชวยเหลือผูอื่นก็เหมือน

ไดชวยเหลือตนเอง การใหจึงควรเปนการใหเกียรติ ใหโอกาสและการใหอภัยซึ่งเปนคุณธรรมสูงสุด 

ของมนุษย 4) ขจัดความคิดเชิงลบออกใหหมด ดวยการใหนักเรียนทบทวนตนเอง จากสาเหตุที่ทําให

คิดเชิงลบ 3 เรื่องคือ 4.1) การนําอดีตที่เคยผิดหวัง ลมเหลว เราไมมีทางทําได มาตอกยํ้าตัวเองน่ันคือ

ขาดความมั่นใจ 4.2) ปฏิเสธคนอื่นรอบขาง โดยรูสึกวาคนอื่นคงดีใจเมื่อเราลมเหลว ทําใหโอกาสที่จะ

รวมมือทํางานหรือแชรความรูสึกกับคนอื่นไมสามารถเกิดข้ึนได 4.3) คิดวาอะไรที่ไมสําเร็จก็ไมมีทาง 

แกไขหรือไมมีทางออกอื่นอีกแลว เชนเด็กที่เอนทรานซไมติด ก็ฆาตัวตาย ทั้งที่ความเปนจริงเราก็

สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยเปด หรือมหาวิทยาลัย เอกชนไดเหมือนกัน ครูจึงไมควรตอกยํ้าปมดอย

ของนักเรียน ควรใหเขาไดบอกสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จและภูมิใจในตนเองเพื่อขจัดความคิดเชิงลบ

ออกใหหมด 5) ใหนักเรียนไดใชชีวิตอยางมีความสุข แลวแบงปนความสุขใหผูอื่นดวย ครูตองมีความ

เมตตาเปนฐาน ไมกดดันใหเกิดความกังวล เปลี่ยนความกังวลใหเปนกังวลอยางสรางสรรค ฝกใหยึด

กฎในการแกปญหาความกังวล 2 ขอ คือ ใหคิดถึงผลลัพธที่ดีที่สุดที่อาจเกิดข้ึนกับปญหาหรือความ

นาจะเปน กับสิ่งที่เขากังวลและสิ่งที่เกิดข้ึนในที่สุดมีความเปนไปไดสูง ครูควรชวยใหนักเรียนสามารถ

ควบคุมสถานการณ ตอบสนองตอปญหาเชิงบวก สรางนิสัยมองโลกในแงดีในทุก ๆ สถานการณ       

6) สรางนิสัยใจกวางใหเกดิข้ึนกับนักเรยีน การเปดใจกวางเพื่อยอมรับผูอื่นในรปูแบบที่เขาเปน มองหา

จุดดีและเรียนรูที่จะชอบผูอื่น ฝกใหนักเรียนนึกถึงบุคคลผูหน่ึงที่เขายอมรับไมคอยได โดยใหเขียนช่ือ

เขาคนน้ัน แลวฝกยอมรับในสิ่งที่เขาเปนโดยไมปลอยใหความรูสึกมาครอบงําจิตใจ ฝกใหนักเรียน

เคารพในบุคคลอื่นแลวนักเรียนก็จะไดรับการเคารพกลับคืน 7) ใหนักเรียนเตือนตนเองดวยการคิด 

เชิงบวก ใหนักเรียนไดควบคุมสิ่งเราจิตใจที่เกิดข้ึนภายนอก การฝกการควบคุม 3 รูปแบบ คือ        

การเตือน จากสิ่งเราจิตใตสาํนึก คือ การมองเห็น การไดยิน สัมผัสทางกาย รสชาติและกลิ่น การเตือน
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ตนเองใหพบกับแงมุมสนุกสนาน หัวเราะกับขอผิดพลาด ไมเครียดและมีอารมณขันขณะเกิดปญหา 

การเตือนอัตโนมัติ คือ ใหนักเรียนไดรับรูขอมูลที่ดี ๆ เพื่อใหการแกปญหาใหเกิดผลลัพธที่ดีออกมา      

8) พลังแหงการอธิษฐาน เมื่ออธิษฐานจะเกิดแรงศรัทธาและความเช่ือมั่นในสิ่งที่มุงหวัง การอธิษฐาน

ไดผลดีที่สุดคือการเช่ือมั่นอยางแทจริงวาจะไดรับการตอบรับ ครูควรใหนักเรียนไดปฏิบัติ 7 ประการ

คือ อธิษฐาน คิด พูดคุยกับผูรูแตเช่ือทันที ระมัดระวังในการทําตามความต้ังใจ มีความโนมเอียงในสิ่ง

อธิษฐาน ลงมือทําโดยไมรั้งรอ และบันทึกผลที่เกิดจากการอธิษฐานเพราะพลังอันย่ิงใหญที่สุด สถิตอยู

ในพลังของการอธิษฐาน 9) ฝกใหนักเรียนไดกําหนดเปาหมาย การกําหนดเปาหมายเปนวิธีการหน่ึง 

ในการมุงจุดสนใจไปยังสิ่งที่ตองการ โดยกําหนดเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ครูควรฝกให

นักเรียนกําหนดเปาหมายตามสูตร D-E-S-I-R-E ดังน้ี 

   D  = Determine  ตองการอะไร 

   E  = Evaluate  จะใหสิ่งใดตอบแทน 

   S  = Stearate  เมื่อใดจงึจะบรรลุผล 

   I  = Identify  จัดทําแผน สิง่ใดใหทําทันท ี

   R  = Repeat  เขียนข้ันตอนซ้ําอีก  

   E  = Every Day  ทําทุกวัน 

  “การเดินทางตองมีเข็มทิศ การดําเนินชีวิตจึงตองมีเปาหมาย” 10) ศึกษาและ

วางแผนทุก ๆ วัน ในแตละวันครูควรฝกใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม 15 ถึง 20 นาที ในการคิดถึง

เปาหมายดวยทัศนคติเชิงบวก ตรวจสอบทัศนคติของตนเองดวยทัศนคติเชิงบวก ทบทวนการกระทํา

และการคิดดวยทัศนคติเชิงบวก อานหนังสือสรางแรงบันดาลใจ จัดสรรเวลาเพื่อศึกษา คิดและ

วางแผนดวยทัศนคติเชิงบวก 

  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2554) กลาวถึงคนคิดที่สรางสรรค ควรหลีกเลี่ยง พรอม

ตองพัฒนาใหเกิดข้ึนดวย 9 ขอ ดังน้ี 1) อยาคิดแงลบ ตองคิดแงบวก 2) อยาชอบพวกมากลากไป  

ตองหัวเดียวกระเทียมลบีบาง 3) อยาปดตัวเองในวงแคบ ตองเปดรับสถานการณใหม 4) อยารักสบาย

ทําไปเรื่อย ๆ ตองลงแรงบากบั่นมุงความสําเร็จ 5) อยากลัว ตองกลาเสี่ยง 6) อยาหมดกําลังใจ เมื่อ  

ไมพบคําตอบ ตองอดทนตอความคลุมเครือ 7) อยาทอใจกับความผิดพลาด ตองเรียนรูกับความ

ลมเหลว 8) อยาละทิ้งความคิดใด ๆ จนกวาจะพิสูจนไดวาไรประโยชน ตองชะลอการตัดสินใจ                 

9) อยากลัวการเผยแพรผลงาน ตองกลาเผยแพรผลงาน 

  พลเดช ศรีบุญเรือง (2552 : 1 - 2) ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีกระบวนการ

คิดที่สรางสรรคเชิงบวกและมีการคิดวิเคราะหในการพัฒนางานใหประสบความสําเร็จ ดังน้ี 1) มอง

ตนเองใหออก การดําเนินชีวิตตองพึ่งพาขอมูล สารสนเทศ ประสบการณสอนใหเรารับรูอดีต ปจจุบัน

และอนาคต ครูตองพัฒนานักเรียนใหวิเคราะหตนเองวามีจุดเดนจุดดอยเรื่องใด เมื่อมีจุดดอยตอง
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พัฒนา เมื่อชีวิตราบรื่นก็ควรดํารงรักษาไวใหยาวนาน การมองตนเองออกจึงเปนแนวทางที่จะทําให

นักเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมอยางราบรื่น 2) บอกตนเองได นักเรียนตองไดรับการพัฒนาทักษะ

ชีวิต สามารถขับเคลื่อนตนเองในการดําเนินชีวิตไดอยางมีเปาหมาย โดยกําหนดเปาหมายชีวิตไดอยาง

มีความหวังและเปนไปได ตาม Road Map: PAAR ดังน้ี P : Participates (การมีสวนรวม) ในสังคม

รวมกับบุคคลรอบขาง A : Attitude (การมีเจตคติที่ดี) ตอตนเองและผูอื่น A : Action (สรรสราง  

การปฏิบัติงาน) ความคิดสรางสรรคคือความเปนคนเหนือคน R : Result (การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน) 

การมุงมั่นทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบและชาญฉลาดจะสงผลใหเกิดคุณภาพงาน ที่สําคัญ

ตองเปนบุคคลแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 3) ใชตนเองใหเปน ครูตองกระตุนใหนักเรียนสามารถสราง

ความฝนหรือจินตนาการอยางมียุทธศาสตร ตามแนวทาง DARA Project ดังน้ี D : Development 

(การพัฒนาตนเองอยางย่ังยืน) การพัฒนาตนเองคือการแกไขขอบกพรองของตนเองใหเปนไปในทาง  

ที่ถูกตองเหมาะสม A : Assessment (การประเมินเพื่อพัฒนา) R : Result (การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน)

A : Advance (ความกาวไกล) 4) เห็นตนเองใหถูก การคิดเชิงบวกตองมุงพัฒนาสูผลสัมฤทธ์ิของงาน 

(Result Base Management: RBM) คาของคนอยูที่ผลของงาน คนที่มีคุณคาจึงสรางสรรคงาน          

อยางไมมีที่สิ้นสุด 

  ความคิดของคนเราน้ันเปรียบเหมือนแทงแมเหล็กที่เคลื่อนที่นําพาชีวิตใหไปหาสิ่งที่

เราคิดอยูเสมอและดึงดูดสิ่งที่ความคิดคลายกับเราใหเขามาหาเรา เราเปนอยางที่เราคิด ความคิดเปน

จุดเริ่มตนของการกระทําและการแสดงออก ความคิดเหมือนมีตัวตน ถึงแมจะจับตองไมไดแตมีพลัง   

มีผลตออารมณ ความรูสกึและพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดได การเลือกคิดในเชิงบวก 

ทําใหตนเองสบายใจ มีความสุข ทําใหคนรอบขางมีความสุขดวย มีความคิดสรางสรรค มีพลัง มีกําลังใจ 

ตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ อยางไมยอทอ ทําใหกาวสูความสําเร็จไดอยางไมยากเย็น นักเรียนเมื่อไดรับ

การฝกและรับรูการคิดเชิงบวกจะสงผลใหเรียนรูอยางมีความสุข ครูควรยอนถามตนเองบางหรือยังวา

วันน้ีเราไดหยิบย่ืนความคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาใหนักเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณกาวเผชิญปญหาอยาง        

มีเปาหมายและรูเทาทันปญหาอยางสรางสรรค วันน้ันเราจะสุขใจเพราะใคร ๆ ก็ไมอาจสรางคนใหมี

คุณภาพสูสังคมไดเทาเทียมครู จงภูมิใจเถิดหนาที่ไดมาเปนครู 

  สุพัตรา หมั่นนอก (2555 : 61) กลาวถึง แนวทางการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก 

ประกอบดวย 1) โนมนาวใหนักเรียนมีจิตสํานึกคิดเชิงบวก 2) ฝกการยอมรับวาทุกปญหามีทางออกเสมอ

และเปนทางออกที่สวยงาม 3) ใหเกียรติ ใหโอกาสและการใหอภัยซึ่งเปนคุณธรรมสูงสุดของมนุษย   

4) ขจัดความคิดเชิงลบออกใหหมด 5) แบงปนความสุขใหผูอื่น 6) การเปดใจกวางเพื่อยอมรับจิตใจ

ผูอื่น 7) ควบคุมสิ่งเราจิตใจที่เกิดข้ึนภายนอก 8) สรางแรงศรัทธาและความเช่ือมั่นในสิ่งที่มุงหวัง         

9) ฝกกําหนดเปาหมาย 10) การคิดถึงเปาหมายดวยทัศนคติเชิงบวก 11) ตรวจสอบทัศนคติของตนเอง

ดวยทัศนคติเชิงบวก 12) ทบทวนการกระทําและการคิดดวยทัศนคติเชิงบวก 
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  สรุปไดวา ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก คือ ความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษาในดานการดําเนินงานในสถานศึกษาทั้งในดานการบริหาร และการอบรมสั่งสอน

นักเรียนใหเปนคนที่มีคุณธรรม จรยิธรรม ระเบยีบวินัย รูจักพัฒนาตนเองมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาและ

อยูในสังคมอยางมีความสุข 

 3.  ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา (Adaptability) ในองคการ

ตาง ๆ ประกอบดวย “คน” และ “งาน” สถานศึกษาซึ่งเปนองคกรทางการศึกษาก็เชนเดียวกันยอม

ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย นักเรียน และนักการภารโรงทําใหเกิดการเรียนการสอน

อยางสมบูรณการจดัการศึกษาใหเกดิประสิทธิภาพ และประสิทธิผลน้ันสถานศึกษาจะตองมีความสามารถ

ในการปรับตัวอยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายของสถานศึกษาจะตองสอดคลองทันสมัยกับความ

เจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงนโยบายของสถานศึกษา ไมควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมได

จะทําใหลาสมัยในขณะเดียวกันจะตองสามารถปรับตัวใหทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะ

ในดานการเรียนการสอนควรมีนวัตกรรม มีสื่อการสอนใหม ๆ มีการคนควา และพัฒนาสื่ออุปกรณ

การสอนอยางสม่ําเสมอปรบัปรุงอาคารสถานที่และสิง่แวดลอมใหสะดวก รมรื่น เพื่อใหเกิดบรรยากาศ

ทางวิชาการและเกิดบรรยากาศการเรียนรู ผูบริหาร และครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัว    

ไมหยุดน่ิง ตองพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการรูปแบบการบริหารงาน และการดําเนินงานตาง ๆ 

ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคให

เกิดสิ่งใหม ๆ  อยูเสมอ การจัดการเรียนการสอนใหนักเรยีนมีความรู เพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุขน้ัน จะตองมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมครูตองสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรู

ใหกับผูเรียนทั้งเน้ือหาวิชา และคุณธรรม จริยธรรมมากกวาที่จะบอกความรู หรือสอนหนังสือธรรมดา 

เพราะวิธีการเรยีนรู หรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียนจะเปนวิธีการที่ติดตัวนักเรียนสามารถนําไปใชใน

การประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

  สุพัตรา หมั่นนอก (2555 : 66) ไดสรุปวา การปรับตัวใหเขากับสิง่แวดลอม หมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษาในการปรบัเปลีย่นการดําเนินงานดานการบรหิาร ดานการเรียน

การสอน การปรับหลักสูตร ครูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รูจักนําเทคโนโลยี

ใหม ๆ มาชวยในการจัดการเรียนการสอน นําผลการทดสอบนักเรียนมาใชวางแผน สามารถจัดการเรียน

การสอนตามความตองการของทองถ่ิน จนทําใหสถานศึกษามีช่ือเสียงสามารถแขงขันกับสถานศึกษาอื่นได 

และไดรับความรวมมือจากชุมชน เพื่อใหสถานศึกษากาวหนาทันกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

  ประยูร คุณนาม (2557 : 83) กลาวไววา ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียนใหเขากับสิ่งแวดลอมจะประกอบดวย “คน” และ “งาน” สถานศึกษาซึ่งเปนองคการทาง

การศึกษาก็เชนเดียวกันยอมประกอบดวยผูบริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและนักการ

ภารโรง ทําใหเกิดการเรียนการสอนอยางสมบูรณ การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลน้ัน สถานศึกษา
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จะตองมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนไดอยางเหมาะสม การกําหนดนโยบายตาง ๆ ของสถานศึกษา 

ไมควรยึดตายตัวจนเปลี่ยนแปลงไมได จะทําใหลาสมัย ในขณะเดียวกันก็จะตองปรับตัวใหทันสมัยทัน

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน ควรมีนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน

ใหม ๆ มีการคนควาและพัฒนาสื่อ อุปกรณการสอนอยางสม่ําเสมอ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม

ใหมีความสะอาด รมรื่น เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการและเกิดบรรยากาศการเรยีนรู ผูบริหารและ

ครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัว ไมหยุดน่ิง ตองพยายามปรับปรงุเปลีย่นแปลงองคกร รูปแบบ

การบริหารงานและการดําเนินงานตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอการปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตอง

เปนนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมี

ความรูเพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขน้ัน จะตองมีเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม 

ครูตองสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรูใหกับนักเรียน ทั้งเน้ือหาวิชาและคุณธรรม จริยธรรม มากกวา

ที่จะบอกความรูหรือสอนหนังสือแบบธรรมดา เพราะวิธีการเรียนรูหรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียน

จะเปนวิธีการที่ติดตอนักเรียนซึ่งสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  วิจารณ พาณิช. (2550 : 22 - 25) โรงเรียนเปนสถาบันทางสังคมที่มีหนาที่จัด

การศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มีความรู คุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู

ในสังคมไดอยางปกติสุข ภารกิจสถานศึกษาจึงมีความสําคัญอยางย่ิง ในยุคของโลกาภิวัตนที่สังคมโลก

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ สถานศึกษาซึ่งมีหนาที่เตรียมและพัฒนาคน จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยน

วิธีคิดรูปแบบการดําเนินอยางตอเน่ืองใหมคีวามเปนเลิศเพื่อใหสามารถพัฒนาทรพัยากรมนุษยไดอยาง

มีคุณภาพ การที่จะพัฒนาสถานศึกษาเพื่อไปสูความเปนเลิศน้ัน ตองอาศัยปจจัย องคประกอบ และ

กระบวนการหลายอยาง ตอไปน้ีคือ 1) บทบาทของผูบริหารตอการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน  

2) ลักษณะสถานศึกษาที่เปนเลิศ 3) ข้ันตอนการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศ          

4) หลักการทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 

  ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุด ที่จะนําพาสถานศึกษาไปสูความเปนเลิศ 

เพราะเปนผูนําที่มีอํานาจสูงสุดในโรงเรียน ผูบริหารจึงตองมีความรอบรูในการบริหาร มีวิสัยทัศน           

มีความสามารถ รับผิดชอบ ซื่อสัตย โปรงใส เอาใจใสและทุมเทใหกับการทํางานอยางจริงจัง ซึ่งผูบริหาร

ที่จะเปนผูนําตอการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนสูความเปนเลิศ ควรมีลักษณะดังน้ี 1) ยึดคุณภาพ

นักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการบริหารสถานศึกษา 2) ใชมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานเปนแนวทางในการบริหารจัดการ 3) ยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

(SBM) เปนกรอบกํากับการบริหาร 4) ยึดหลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบดวย 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก

ความคุมคา เปนหลักในการบริหารอยางตอเน่ือง ตลอดทั้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพบรหิาร 5) ใชกระบวนการ

กลุมในการทํางานและแกปญหา เนนการมีสวนรวมของทุกคนที่เกี่ยวของ 6) พัฒนาโรงเรียนใหเปน
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องคการแหงการเรียนอยางแทจริง มีสมรรถภาพในการจัดการความรู 7) ใชกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร

ชาติ แผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา 

โดยปรับใหสอดคลองกับสภาพปญหา ของความตองการของสถานศึกษา 

  โรงเรียนหรอืสถานศึกษาทีม่ีความเปนเลศิน้ัน จะตองมีสังคมบรรยากาศและสิง่แวดลอม

ที่เอื้ออํานวยใหเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู มีความพรอมในดานทรัพยากร วัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ 

และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาไดอยางดี ทั้งในดานการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู ทําใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด และไดรับการพัฒนาอยางครบถวนทุกดาน        

เปนคนดี คนเกง มีความสุข เปนโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

เปนที่ช่ืนชมของชุมชน 

  ลักษณะสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีความเปนเลิศจะเกี่ยวของกับองคประกอบตาง ๆ 

ของโรงเรียนทั้งสวนที่เปนบริบท (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 

(Output หรือ Product) ซึ่งเปนแนวคิดการใชองคประกอบเชิงระบบ (System Approach) เขามา

เปนกรอบการพิจารณาดังน้ี 

 

องคประกอบ ลักษณะที่เปนเลิศ 

ดานบริบท 

(Context) 

สภาพแวดลอม สภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ ส่ิงแวดลอม

เอ้ืออํานวยตอการจัดการศึกษา 

ดานปจจัยนําเขา 

(Input) 

-  ทรัพยากรบุคคล ผูบริหาร ครู เปนบุคลากรมืออาชีพ 

-  ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี และงบประมาณไดมาตรฐาน เหมาะสมทันสมัยและเพียงพอ 

-  หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 

-  แหลงเรียนรูในโรงเรียนหลากหลาย 

-  การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานยุทธศาสตร 

ดานกระบวนการ  

(Process) 

-  กระบวนการเรียนรู เนนผูเรียนสําคัญที่สุด 

-  กระบวนการบริหารจัดการ โดยเนนโรงเรียนเปนฐาน เนนการมีสวนรวม 

-  การประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพเปนสวนหน่ึงของระบบบริหารโรงเรียน 

ดานผลผลิต 

(Output หรือ Product) 

-  ผูเรียน มีคุณภาพ มาตรฐาน มีพัฒนาการทุกดาน มีความรู คุณธรรม 

-  โรงเรียนเปนที่ชื่นชมของชุมชน เปนแบบอยางของโรงเรียนอ่ืน 

 

  กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศ ควรมีกระบวนการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1) กระตุนใหเกิดการปรับปรุง สรางความตระหนักใหเกิดกับผูเกี่ยวของวางานของโรงเรียนตองมีการ

ปรับปรงุ และพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษา 2) หาความตองการ

ผูมีสวนเกี่ยวของ ศึกษาแผนบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรของกระทรวง สพฐ. และเขตพื้นที่

การศึกษา สํารวจความตองการของชุมชน ผูปกครอง เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนา 3) การประเมิน
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สภาพองคกร หรือการวิเคราะหองคกร (SWOT) ศึกษาและประเมินโรงเรียนโดยวิเคราะหจากจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียน 4) วางแผนกลยุทธระยะ 4 ป กําหนดกลยุทธในการบริหาร 

(Strategic Management) เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อการดําเนินงานในกิจกรรมภารกิจหลัก

ที่สําคัญ สรางผลงาน สรางคุณภาพ จากจุดแข็งของโรงเรียน การรวมพลังคน และทรัพยากรเพื่อการ

สนับสนุนภารกิจการบริหารงาน 5) วางแผนปฏิบัติงานประจําป แปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ ในรูปงาน 

โครงการ กิจกรรม 6) เสริมสรางศักยภาพในองคกร ดวยการจัดหาสื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณเพื่อ 

การบริหารจัดการ 7) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) 8) วัดและประเมินผลการดําเนินงาน 

โดยประเมินตามตัวช้ีวัด (KPI) ที่กําหนด 9) ปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง 

  การที่จะพัฒนาโรงเรียนสูความเปนเลิศ นอกจากจะตองดําเนินงานตามข้ันตอน

ดังกลาวขางตนแลว ผูบริหารโรงเรยีน ยังจําเปนตองใชหลักการทํางานที่สําคัญ ดังน้ี 1) คํานึงถึงเปาหมาย 

คือ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู คุณธรรม 2) ทํางานดวยความทุมเท ทํางานดวยความรับผิดชอบ         

รับผิดและรับชอบในผลงาน 3) การทํางานเชิงรุก อยางมีระบบ มีแผน มีการบริหารอยางมีเปาหมาย 

ตรวจสอบได 4) การปฏิรูประบบการบริหารงาน ไดแก การบริหารงาน การบริหารคน การบริหารเงิน 

การพัฒนาบุคลากร 5) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานของโรงเรียน ไดแก สรางวิสัยทัศนใหม

รวมกัน สรางพันธสัญญา ขอตกลงในการรับผิดชอบในหนาที่ตามแผนงาน โครงการ โดยการปฏิบัติงาน

ตามตัวช้ีวัด (KPI) การพัฒนาตนเองอยูเสมอ และการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบอยางตอเน่ือง 

  ผูบริหารและครูจะตองมีบทบาทสําคัญตอการปรับตัว ไมหยุดน่ิง ตองพยายาม

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกร รูปแบบการบริหารงาน และการดําเนินงานตาง ๆ ใหมีความคลองตัวตอ

การปฏิบัติงาน ผูบริหารและครูตองเปนนักพัฒนา มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 

การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน มีความรูเพื่อใหสามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุขน้ัน 

จะตองมีเทคนิค วิธีการที่เหมาะสม ครูตองสรางกระบวนการและวิธีการเรียนรูใหทันสมัย เรียนทั้ง

เน้ือหาวิชา และคุณธรรม จริยธรรม มากกวาที่จะบอกความรูหรือสอนหนังสือธรรมดา เพราะวิธีการ

เรียนรู หรือกระบวนการเรียนรูของนักเรียน จะเปนวิธีการที่ติดตัวนักเรียน ซึ่งสามารถนําไปปรับใชตอ

การประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

เหมาะสม ซึ่งหากดําเนินการพัฒนาตามที่กลาวมาขางตน โดยกระบวนการมีสวนรวม (Participative 

Management) ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนผูนําทางวิชาการ คณะครู และกรรมการ

สถานศึกษา สนับสนุน คอยชวยเหลือตลอดทั้งกํากับติดตาม เพื่อที่จะนําไปสูเปาหมายปลายทาง คือ 

“สถานศึกษาที่เปนเลิศ” สงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามความมุงหวัง 

  สรุปไดวา ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษาคือ ความสามารถ

ของผูบริหารสถานศึกษาในการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานดานการบรหิารการจัดการเรียนการสอนหรือ

พัฒนาโรงเรียนใหบรรลุผล ทั้งดานวิชาการ งานบริหารลบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงาน
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บริหารทั่วไป เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสถานศึกษาทันกับสิ่งแวดลอม 

ที่เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

 4.  ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา (Solving Problems) องคการ

ตาง ๆ หรือสถานศึกษายอมมีรูปแบบในการบริหารงาน เพื่อใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย   

ที่วางไวการกําหนดรูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาจะมีการกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับขนาด 

และภารกิจของสถานศึกษา แตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารแบบใดก็ตามในการทํางานของสถานศึกษา

ยอมประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ไดแก เปาหมาย คือ การบงช้ีถึงความสําเร็จสูงสุดที่เกิดจาก 

การทํางาน บทบาทหนาที่เปนสวนประกอบรองลงมาเพื่อรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับ

มอบหมายเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวการประสานงานเปนแนวทางของการรวมมือ

ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน และเกิดความเรียบรอย กิจรรม คือ การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิด

ความสําเร็จตามเปาหมาย การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเปนการสรางคนใหเกิดการเรียนรู และ

พัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสมการบริหารและการจัดการในสถานศึกษาจึงควร

ยืดหยุนพอควรนับต้ังแตหลักสูตรควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน สภาพของบุคลากรและ

ทรัพยากรที่มีอยู การจัดวิชาการตาง ๆ สําหรับการเรียนการสอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมในหลักสูตร

และเสริมหลักสูตร ควรจัดใหเพียงพอและหลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับความสนใจ ความตองการ 

ความถนัดของนักเรียนจะชวยเปนแนวทางพัฒนาการเรียนรู การปรับตัว บุคลิกภาพของนักเรียนได

อยางเหมาะสม กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ บางเรื่องเปนสิ่งที่ลาสมัยไมเหมาะกับสภาพปจจุบันควรมี

การปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงข้ึนการบริหารและการจัดการน้ัน ผูบริหารเปนผูมีสวนสําคัญย่ิงในการ

ดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพเกิดความราบรื่นเรียบรอยและเจริญกาวหนาผูบริหารจึงควรปฏิบัติตน

ใหเหมาะสมไมควรใชอํานาจหนาที่ทางเผด็จการไมสมควรยึดกฎระเบียบโดยเครงครัด สิ่งใดที่จะเปน

อุปสรรคตอการทํางานควรมีการยืดหยุนบางแตตองไมทําใหเสียผลประโยชนหรือเปาหมายขององคการ

ผูบริหารควรเปนผูสรางความไววางใจใหกับผูรวมงานใหมีการยอมรับและมีความเอื้ออาทรตอเพื่อน

รวมงานไมควรวางตัวเปนผูบังคับบัญชา แตควรวางตัวเสมือนเปนเพื่อนรวมงานเพื่อไมใหเกิดชองวาง

ซึ่งกันและกัน ควรมีการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยวิธีการตาง ๆ เชน การยกยองชมเชย

หรือการใหรางวัลในบางโอกาส พยายามสรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหเกิดความเปนมิตรใหความ

รวมมือรวมใจแกบุคลากรในทุกฝายยอมกอใหเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษาได 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 1186) ไดใหความหมายของปญหาวา 

ปญหา คือ ตนเหตุ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 175 - 176) ใหความหมายของปญหาวา หมายถึง 

สภาพคับของใจในสถานการณที่บุคคลจะตองตัดสินใจเลือกเพียงอยางใดอยางหน่ึงในเงื่อนไขที่ปรารถนา 

หรือไมปรารถนาในเวลาเดียวกัน 
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  มนตรี พวงวงษ (2555 : 10) ใหความหมายของปญหาวา หมายถึง สภาพคับของใจ

ในสถานการณที่บุคคลจะตองตัดสินใจเลือกเพียงอยางใดอยางหน่ึงในเงื่อนไขที่ปรารถนาหรือไมปรารถนา

ในเวลาเดียวกัน หรือหมายถึงความไมพงึพอใจ ที่มีความจําเปนตองเอาใจใสดูแล และยังเปนความแตกตาง

ของวิธีการแกปญหา และการเลือกวิธีการแกปญหา ปญหาอาจจะนําไปสูหรืออาจไมนําไปสูการ

แกปญหา และปญหาอาจไดรับการแกไขหรือไมไดรับการแกไข เมื่อวิธีการแกปญหาน้ันถูกนําไปใช 

  Hoy & Miskel (1991 : 336) ใหความหมายของปญหาวา หมายถึง ความไมพึงพอ

ในที่มีความจําเปนตองเอาใจใสดูแล และยังเปนความแตกตางของวิธีการแกปญหา และการเลือก

วิธีการแกปญหา ปญหาอาจจะนําไปสูหรืออาจไมนําไปสูการแกปญหา และปญหาอาจไดรับการแกไข

หรือไมไดรับการแกไข เมื่อวิธีการแกปญหาน้ันถูกนําไปใช  

  วรภัทร ภูเจริญ (2543 : 6 - 7) กลาววาการแกปญหาเปนศิลปะเชิงกลยุทธที่ตอง

ผานกระบวนการคิดการใชสมองตริตรอง เพราะปญหายอมมีความซับซอน และการตีความประเด็น      

ที่ซับซอนเหลาน้ัน และที่สําคัญการแกปญหาตองอยูบนสติสัมปชัญญะมากกวาการใชอารมณ เพราะ

อารมณเปนเช้ือเพลิงที่ดีของปญหา 

  วีระพล สุวรรณนันต (2525 อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2553 : 235) กลาววา 

การแกปญหาจะตองแกที่สาเหตุแหงปญหา แนวทางการแกไขปญหาแตละปญหาอาจมีไดหลายอยาง 

การแกปญหาจึงควรหาชุดของทางเลือกใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และควรคํานึงถึงความเปนไปได       

ในการปฏิบัติดวย 

  สุพัตรา หมั่นนอก (2555 : 74) สรุปวา การแกปญหาภายในสถานศึกษา หมายถึง 

ความสามารถของผูบริหารและครูในโรงเรียนรวมมือกันในการแกไขปญหาตาง ๆ ทั้งดานการเรียน 

การสอน การปกครองนักเรยีน และงานรับผิดชอบอืน่ ๆ  เพื่อใหสามารถปฏิบติังานไดจนบรรลุวัตถุประสงค

ของสถานศึกษา นอกจากน้ียังกลาวถึงแนวทางการแกปญหาภายในสถานศึกษา ประกอบดวย 1) การ

เปนแบบอยางที่ดีของผูบริหารสถานศึกษา 2) การนําโรงเรียนสูมาตรฐานตาง ๆ ใหเปนที่ยอมรับ      

ของสังคม 3) การบริหารนําการเปลี่ยนแปลง การสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

อยูเสมอ 4) สงเสริมใหบุคลากรเปนผูนําในสังคม สามารถบริการสังคมในดานวิชาการได 5) การจัด

สภาพทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบโรงเรียนใหมีบรรยากาศเหมาะสม และ 6) การใชทรัพยากร

อยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

  ประยูร คุณนาม (2557 : 82 - 83) ไดกลาวถึง ความสามารถในการแกไขปญหา        

ในโรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว         

การกําหนดรูปแบบการบริการงานภายในสถานศึกษาน้ันแตละสถานศึกษาจะมีการกําหนดรูปแบบ        

ใหเหมาะสมกับขนาดและภารกิจของสถานศึกษา แตไมวาจะมีรูปแบบการบริหารงานแบบใดก็ตาม       

ในการทํางานของสถานศึกษายอมประกอบดวย องคประกอบตาง ๆ ไดแก เปาหมาย คือการมุงถึง

ความสําเร็จสูงสุดที่เกิดจากการทํางาน บทบาทหนาที่ เปนสวนประกอบรองลงมา เพื่อรวมกันปฏิบัติ
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กิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว การประสานงาน

เปนแนวทางของความรวมมือในการปฏิบัติงานใหชัดเจน และเกิดความเรียบรอย และกิจกรรม คือ 

การจัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย การจัดการศึกษาในโรงเรยีนเปนการสรางคน

ใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามแนวทางที่เหมาะสม การบริหารและการจัดการ

ในโรงเรียนจึงควรมีความยืดหยุนพอควร นับต้ังแตหลักสูตร ควรจัดใหพอเพียงและหลากหลาย เพื่อให

สอดคลองกับความสนใจ ความตองการและความถนัดของผูเรียน จะชวยเปนแนวทางพัฒนาการเรียนรู 

การปรับตัว บุคลิกภาพของนักเรียนไดอยางเหมาะสม กฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ บางเรื่องเปนสิ่ง

ลาสมัยไมทันกับสภาพปจจุบัน ควรมีการปรับปรุงใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  

  Benner (1974 อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2553 : 236) ไดแบงประเภทของปญหา

ตามระดับสภาวการณของปญหาออกเปน 3 ประเภท คือ 1) ปญหาที่เกิดจากสถานการณที่คงที่ (Stable) 

เปนปญหาที่มีการโตแยงนอยสวนใหญเปนปญหาที่เกิดจากเน้ืองาน ซึ่งไมใชปญหาเรงดวนที่ตองรีบแกไข 

2) ปญหาที่เกิดจากสถานการณที่เปนพลวัต (Dynamic) เปนปญหาที่มีการโตแยงปานกลาง มักจะ

เกี่ยวของกับกระบวนการภายในของปฏิสัมพันธในการทํางานของกลุมบุคคลในองคการ 3) ปญหาวิกฤต 

(Critical) เปนปญหาที่มีการโตแยงมากและตองการการแกไขโดยเรงดวนในเวลาอันจํากัด มักมี

พื้นฐานของปญหามาจากองคการใหญที่ตองการใหองคการเล็ก ๆ แกไข 

  การแกปญหาเปนกระบวนการที่ตองใชความคิดอยางมีเหตุผลเชนเดียวกับกระบวนการ

ตัดสินใจ แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการแกปญหาดวยวิธีระบบไดมีผูเสนอแนะตาง ๆ กัน ดังน้ี 

Huse & Bowditch (1977 อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2553 : 237) เสนอแนะวา การดําเนินการ

เพื่อแกปญหาดวยวิธีระบบ (System Approach) เปนวิธีการงาย ๆ ที่กอใหเกิดประสิทธิผลและเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ วิธีระบบเปนเครื่องมือที่ปราศจากความลําเอียงและสามารถตัดสินคานิยมหรือ

นโยบายไดโดยอยูภายในกรอบความรบัผิดชอบของผูบริหาร และวิธีการระบบยังเปนเครื่องมือใหผูบริหาร

ตัดสินใจอยางเปนระบบอีกดวย Sayles (1979 อางถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2553 : 238) ให

ความเห็นวา ความสามารถในการแกปญหาเปนผลมาจากการที่ผูบริหารตัดสินใจ การแกปญหา       

เปนกระบวนการของความคิดอยางมีเหตุผลที่สามารถพัฒนาทักษะไดจากการฝกอบรม การแกปญหา

ในองคการมีข้ันตอนอยางนอย 3 ข้ันตอน คือ 1) การวิเคราะหปญหา 2) การรวบรวมและการวิเคราะห

ขอมูล 3) การตัดสินใจเพื่อแกปญหาและการนําไปใช 

  ยงยุทธ สิงตะนะ (2556 : 8) กลาววา ความขัดแยงเปนสภาวการณที่คนหรือกลุม

บุคคลต้ังแตสองฝายข้ึนไปมีความคิดเห็น ความเช่ือ การรับรู คานิยม ทัศนคติที่ไมตรงกัน ไมสามารถ

หาขอยุติที่พึงพอใจได กระทําของอีกฝายหน่ึงไปขัดขวาง หรือสกัดกั้นการกระทําของอีกฝายหน่ึง       

ในการที่จะบรรลุเปาหมายของเขา หรือความไมเห็นพองตองกันระหวางสมาชิก หรือกลุมขององคการ 

โดยที่ความแตกตางน้ีเปนสิ่งที่ไมสอดคลองกันหรือไปดวยกันไมได มีความคิดหรือการกระทํา           

ที่ไมเหมือนกัน สอดคลองกับ มะลิ สิงหเสนา (2555 : 12) ไดใหความหมายของคําวาความขัดแยง คือ 



 61

กระบวนการหรือสถานการณใด ๆ  ที่เกิดข้ึนในเรื่องความคิดเห็นของฝายใดฝายหน่ึงที่มีความไมเทาเทียมกัน

หรือแตกตางกันในความคิด ทัศนคติ ความมั่นใจ ความเช่ือ อารมณ หรือพฤติกรรม ซึ่งนําไปสูปญหา

เกี่ยวกับการดําเนินการขององคกรได 

  ชัยเสฏฐ พรหมศรี (2550 : 13) กลาวถึงสาเหตุที่สําคัญของความขัดแยง ดังน้ี         

1) คานิยม (Values) คานิยมของบุคคลเปนผลมาจากการเรียนรู ประสบการณ การอบรมเลี้ยงดูหรือ

การที่ถูกสั่งสอนมา การที่บุคคลมีคานิยมที่แตกตางกันจะทําใหมีความคิดเห็นที่ไมเหมือนกัน ความขัดแยง

มักจะเกิดจากการที่บุคคลมีคานิยมแตกตางกันตองมาทํางานรวมกัน 2) การรับรู (Perception) ความ

แตกตางของการรับรูเปนผลมาจากที่บุคคลมีประสบการณแตกตางกันในสถานการณที่เหมือนกันหรือ

คลายกัน เมื่อบุคคลพบสถานการณใหมก็มักจะเห็นและตีความตามประสบการณเดิมของตน หากบุคคล

มีประสบการณทีแ่ตกตางกันก็จะทาํใหมีการรับรูทีแ่ตกตางกัน การรับรูตอเหตุการณเดียวกันของแตละ

บุคคลอาจแตกตางกันได เมื่อการรับรูของบุคคลไมสอดคลองกัน ความขัดแยงก็เกิดข้ึน 3) เอกลักษณ 

(Identity) แตละบุคคลหรือแตละกลุมบุคคลยอมมีเอกลักษณของตน บุคคลมีความผูกพันและมีความ

ภูมิใจในเอกลักษณของตน ศักด์ิศรีอยางหน่ึงของบุคคลเปนผลมาจากเอกลักษณ เมื่อใดบุคคลรับรูวา

เอกลักษณของตนถูกทําลาย ถูกเหยียดหยามหรือถูกทําใหดอยคุณคา เมื่อน้ันความขัดแยงก็จะเกิดข้ึน 

4) อาณาเขต (Territory) บุคคล กลุมบุคคล หรือองคการมักจะมีอาณาเขตหรือปริมณฑลที่ตนเอง 

เปนเจาของครอบครอง หรือรับผิดชอบบุคคลมักจะแสดงความเปนเจาของในอาณาเขตของตน การที่

บุคคลหรือกลุมบุคคลรับรูวาอาณาเขตของตน ถูกรุกราน รุกล้ํา มีผูอื่นเขามาใชหรือมาทําประโยชน        

ก็ยอมจะเกิดความขัดแยง ถึงแมวาในอาณาเขตน้ัน ๆ ตนจะไมทํากิจกรรมอะไรก็ตาม 5) เปาหมาย 

(Goals) การที่บุคคลหรือกลุมบุคคลมีเปาหมายแตกตางกัน และเปาหมายเหลาน้ันไมสอดคลองกัน หรือ 

ไปดวยกันไมไดมักจะเปนสาเหตุที่นําไปสูความขัดแยงในองคการที่มีหลายกลุม แตละกลุมมีหลายพวก 

แตละพวกมีเปาหมายของตนเอง จึงทําใหความขัดแยงเกิดข้ึนไดโดยงาย ความแตกตางในเปาหมาย 

ไมวาบุคคลที่มีเปาหมายที่แตกตางกัน แตตองมาทํางานรวมกัน หรือเปาหมายของบุคคลไมสอดคลอง

กับเปาหมายขององคการ หรือแตละกลุมตางมีเปาหมายตางกัน สิ่งเหลาน้ีตางก็เปนสาเหตุของความ

ขัดแยง นอกจากความแตกตางในเปาหมายโดยที่เปาหมายเหลาน้ีไปดวยกันไมได จะเปนสาเหตุสําคัญ

ของความขัดแยงแลว การที่ไมสามารถจะบรรลุเปาหมายไดก็เปนสาเหตุที่สําคัญอีกอยางหน่ึงของ

ความขัดแยง 

  เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2540 : 217) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารความขัดแยงไว

ดังน้ี การบริหารความขัดแยงเกี่ยวของกับการวินิจฉัย และการเขาแทรกแซง จุดมุงหมายของการวินิจฉัย

ก็เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับสภาพการณของความขัดแยง ปญหาของความขัดแยง โดยพิจารณาวาบุคคล

หรือกลุมคนมีความคิดเห็นที่แตกตางกันในเปาหมายหรือวิธีการอยางไร ขอบเขตของความรับผิดชอบ

ของบุคคลหรือของกลุมชัดเจนหรือไม บุคคลหรือกลุมแขงขันกันเพื่อจะไดทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
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หรือไมตลอดจนพิจารณาถึงความจําเปนที่ผูบริหารจะเขาไปแทรกแซงหรือไม จุดมุงหมายของการ      

เขาไปแทรกแซงของผูบริหารก็เพื่อจะใหความขัดแยงอยูในระดับที่พอเหมาะ และจะสงผลใหองคการ 

มีประสิทธิภาพ การแกปญหาความขัดแยงเปนสวนหน่ึงของการบริหารความขัดแยง ความขัดแยง

เกิดข้ึนไดงายแตมักจะแกไขไดยาก เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการผูบริหารจะตองเขาใจวิเคราะห 

ตัดสินใจและดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงในการบริหารความขัดแยงจาก 3 ประการตอไปน้ี 1) การกระตุน

ใหเกิดความขัดแยงที่สรางสรรคและมีประโยชนใหเกิดข้ึนในหนวยงานหรือองคการ ในเมื่อความขัดแยง 

มีระดับตํ่า 2) ลดระดับของความขัดแยงหรือระงับความขัดแยง ในเมื่อความขัดแยงมีระดับสูงเกินไป

จนกระทั่งเปนผลเสียตอหนวยงานหรือองคการ 3) การแกปญหาความขัดแยง  

  วันชัย ทองพรม (2558 : 38) กลาวถึง บทบาทของผูบริหารกับการจัดการความขัดแยง 

วาความขัดแยงเปนปรากฏการณสามัญในสังคมที่ใหทั้งประโยชนและโทษตอบุคคลและองคการ จึงมี

คําถามวา เราจะทําอยางไรใหไดรับประโยชนมามากที่สุดและรับโทษนอยที่สุด ดังน้ันผูบริหารจําเปนตอง

มีความรูความสามารถในการจัดการความขัดแยง เพื่อองคการที่ตนรับผิดชอบใหเจริญกาวหนา        

การแสดงบทบาทของผูบริหารและผูนํายุคใหมจึงตระหนักในความสําคัญของการจัดการความขัดแยง

ในองคการ โดยทั่วไปผูนําจะมองความขัดแยงในสองดาน คือ ใครเปนผูมีสวนรวมในความขัดแยงและ

ผลที่จะเกิดข้ึนจากการแกปญหาความขัดแยงน้ันซึ่งวิธีการทั่วไปที่ผูนําสามารถนํามาใชจัดการความ

ขัดแยง ไดแก 1) กําหนดกฎและระเบียบวิธีการปฏิบัติมาตรฐานข้ึนมาเพื่อควบคุมพฤติกรรมที่แตกราว 

เปนการประกันการปฏิบัติตอบุคคลอยางยุติธรรมและชวยใหยุติความขัดแยงที่คาดคะเนได 2) มีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบงาน การมอบหมายงาน ขอบเขตอํานาจหนาที่และเรื่องอื่นที่มีผลตอ

ความสัมพันธระหวางบุคคลหรอืกลุมเพื่อลดหรอืเพื่อความขัดแยง และ 3) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ

ผลตอบแทนเพื่อสนับสนุนการแขงขันหรือความรวมมือ 

  Robbins (1983 : 368) ไดแบงกระบวนการบริหารความขัดแยงออกเปน 4 ข้ันตอน 

ดังน้ี 1) ศักยภาพของการเปนปรปกษกัน คือ การมีสภาพการณนําที่กอใหเกิดความขัดแยง เชน การสื่อสาร 

โครงสรางของหนวยงานหรือองคการ และตัวแปรสวนบุคคล เชน ลักษณะของบุคลิกภาพและคานิยม

ของบุคคล 2) การรับรู คือ หากบุคคลรูสึกวาตนถูกกระทบโดยสถานการณหรือการรบัรูวาสภาพการณ

สงผลกระทบตอตนเพราะการรับรูของบุคคลวามีความขัดแยงเกิดข้ึนหรือเปนความขัดแยงที่รับรูได   

3) พฤติกรรมที่แสดงออก คือ พฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อจัดการกับความขัดแยง ไดแก การแขงขัน 

การรวมมือ การแบงปน การหลีกเลี่ยง หรือการยอมให 4) ผลของความขัดแยง คือ ผลที่เกิดจากการ

จัดการกับความขัดแยงจะกอใหเกิดผลตามมา ผลที่ตามอาจจะเปนทัง้ผลดีและเปนประโยชนสามารถ

เพิ่มสมรรถนะของกลุม อาจเปนผลเสียและไมมีประโยชน ซึ่งเปนการลดสมรรถนะของกลุมได 

  ณัฏฐพันธ เขจรนันทน และฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 234) ไดเสนอวิธีการแกปญหา

ความขัดแยงที่สามารถปฏิบัติไดดังน้ี 1) การใชอํานาจบังคับ ใชอํานาจและสรางแรงกดกันในกรณี     
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ที่ตองการความเร็วในการตัดสินใจหรือกรณีที่เปนความลับ หรือเมื่อตองการปกปองตนเองจากฝายอื่น

ที่อาจใชอํานาจในการขมตนเอง 2) การกลมกลืน ยอมรับความเห็นโดยเนนหนักที่ผลประโยชนและ

ความกลมกลืนที่มีมากกวาขอเสียที่เหนือฝายตรงกันขาม 3) การบํารุงรักษา ดึงเรื่องไวกอนหรือยึดเรื่อง

ไปกอน เปนเสมือนกลยุทธหยุดพักใชเมื่อตองการเวลาในการหาขอมูลเพิ่มเติมหรอืใหระยะเวลาในการ

ใหอารมณเย็นลง 4) การตอรอง เสนอบางสิ่งบางอยางที่ฝายอื่นตองการเปนการแลกเปลี่ยน เหมาะ

สําหรับสถานการณที่กดดันดานเวลา ปองกันการรวมมือ และการมีผูไกลเกลี่ยอาจชวยใหการแกปญหา

แบบน้ีงายข้ึน 5) การอยูรวมกัน เปนการแยกตัดสินใจในชวยเวลาหน่ึง ใชในกรณีที่คูกรณีแตละฝาย

เปนบริษัทและในกรณีที่ตองการทดสอบวาวิธีใดจะดีกวากัน 6) การตัดสินใจตามกฎ เปนการลงความเห็น

รวมกันทีจ่ะใชกฎที่กําหนดไว 7) การใหความรวมมือ โดยการรวมในการสํารวจ พัฒนา และสรางสรรค

ทางเลือกที่ทุกฝายตางพึงพอใจ เหมาะสําหรับเรื่องที่ตองการการประนีประนอมกัน หรือเมื่อความสําเร็จ

ของวิธีการที่เลือกตองอาศัยพันธสัญญาของทุกฝาย 8) การปลอยใหไป เมื่อสิ่งที่ทําอาจไมคุมกับเวลา

และพลังงาน หรือเมื่อตองการปลอยใหฝายอื่นตัดสินใจและดําเนินการเองเพื่อใหตนเองมีโอกาสเรียนรู 

9) การยอมให สนับสนุนความเห็นของผูอื่นเมื่อเช่ือมั่นวาจะมีประโยชนมากกวาหรือเมือ่มีความจําเปนตอ

ฝายน้ันมากกวาฝายตนเอง 

สรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาภายในสถานศึกษา คือ ผูบริหารและคณะครู         

ในสถานศึกษามีการชวยกันแกปญหาตาง ๆ จนประสบความสําเร็จเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว

ภายในสถานศึกษากิจกรรมตาง ตามที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว

การประสานงานเปนแนวทางของความรวมมือในการปฏิบัติงานใหชัดเจนและเกิดความเรียบรอย

กิจกรรมเพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารเชิงกลยุทธกับประสิทธิผล          

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 ผูวิจัยไดศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารเชิงกลยุทธและประสิทธิผลของสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทาง                    

ในการวิจัย ดังน้ี 

งานวิจัยในประเทศ 

พิมลพรรณ ดุษิยามี (2550 : 120) ไดศึกษาเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร

สถานศึกษาเอกชน พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษาเอกชนโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก 

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังน้ี การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ การจัดโครงสรางทรัพยากร 

การบริหารบุคลากรและการอํานวยการ การวางแผนเชิงกลยุทธและการติดตามผล ทั้งน้ี อาจเปน
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เพราะวาผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญที่สุดในการบริหารงานตาง ๆ ของโรงเรียนและมีความ

ตระหนักในแนวโนมทางการศึกษาในปจจุบันที่ตองการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งสถานศึกษา

เอกชนจะตองดําเนินกิจกรรมเพื่อกอใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

กาญจนา ศิริวงค (2552 : 126) ไดศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนเถินวิทยา อําเภอ

เถิน จังหวัดลําปาง พบวา ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนเถินวิทยา 

พิจารณาถึงการบริหารเชิงกลยุทธในโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพปญหาและขอเสนอแนะการบริหารเชิง      

กลยุทธในโรงเรียนเถินวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง พบวา ในภาพรวมเห็นดวยในระดับปานกลาง          

วามีการปฏิบัติจริง โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสูด คือ การวิเคราะหนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาและที่เห็นดวยวามีการปฏิบัติจรงิที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การนํา

ประเด็นสภาพแวดลอมที่วิเคราะหแลวมาแยกเปนดานโอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน 

อมรรัตน เถ่ือนทอง (2552 : 74) ไดศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธกับประสิทธิผลของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณา

การบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษาเปนรายได พบวา การบริหารเชิงกลยุทธของสถานศึกษา             

อยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก การจัดทํากลยุทธ การปฏิบัติ 

ตามกลยุทธ และการประเมินผลและการควบคุม ตามลําดับ 

จันจิรา เพ็งคลาย (2553 : 10) ไดศึกษาระดับการบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบล            

ในจังหวัดชุมพร จากการศึกษาพบวา การบริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพรโดย

รวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ไดแก       

การจัดทํากลยุทธ การตรวจสอบสภาพแวดลอม และการปฏิบัติตามกลยุทธ การมีสวนรวมของการ

บริหารเชิงกลยุทธของเทศบาลตําบลในจังหวัดชุมพร โดยรวมมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับ      

ปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

สมยศ บุญเจริญ (2553 : 73) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ

ผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาราชบุรี เขต 1 พบวา ระดับการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาขนาดเล็กเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อยูในระดับมากทุกดาน พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการปฏิบัติ

ตามกลยุทธมีคามากที่สุด รองลงไปคือดานการวางแผนกลยุทธ และดานการประเมินและควบคุมกลยุทธ

มีคานอยที่สุด สวนความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหาร

เชิงกลยุทธพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

รัฐจันทร ชัยชญา (2553 : 117) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารระบบสารสนเทศ

กับการวางแผนกลยุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา การวางแผนกลยุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย

เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก วัตถุประสงคระยะยาว กลยุทธ การวางแผนการเงิน การบูรณาการ 

การวิเคราะหกลยุทธ การสรุปสําหรับผูบริหารและพันธกิจขององคการ 

เฉลา ระโหฐาน (2553 : 115) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับดีมาก 2) ประสิทธิผลในการบริหารงาน

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับดีมาก 

3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิผลการบริหารงาน

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 

นพวนา วิภักด์ิ (2553 : 112) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

กับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.01 กลาวคือ ผูบริหารที่มีภาวะผูนําทางวิชาการสูงสงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนสูง

ตามไปดวย 

พรรณนภา อิงพงษพันธ (2554 : 150) ไดศึกษาเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหาร      

ในสถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดกลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 โดยภาพรวมและรายดาน

อยูในระดับดีมาก โดยเรียงลําดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอยดังน้ี การนํากลยุทธไปปฏิบัติ       

การประเมินกลยุทธ และการกําหนดกลยุทธตามลําดับ ผูเปลี่ยนแปลงบริหารสถานศึกษาในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดมีความรูความสามารถมีทักษะในการบริหารเชิงกลยุทธที่ดี มีความเขาใจ

ตอการเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศนในอนาคต ทําใหสามารถกําหนดวัตถุประสงคและทิศทางในการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม โดยใชกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อให

สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 

ประไพ อุดมผล (2554 : 5) ไดศึกษาการปฏิบัติงานของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผล     

ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา การปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุวะนิต สุระสังข (2554 : 84) ไดวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมสถานศึกษากับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา 1) วัฒนธรรมสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เพื่อพิจารณาเปนรายดาน
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แลวเรียงอันดับจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกได ดังน้ี ดานการยอมรับ ดานความหลากหลาย       

ของบุคลากร และดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของสถานศึกษา 2) ประสิทธิผลประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผลการวิจัยพบวา 1) วัฒนธรรมสถานศึกษาในจังหวัด

ชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวเรียงอันดับจากมากไปหานอย 3 อันดับแรกได ดังน้ีดานความสามารถ 

ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ดวยความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน และความสามารถในการแกปญหาสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม

สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 โดยรวมความสัมพันธอยูในระดับสูงมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานความสัมพันธ

อยูในระดับสูงทั้ง 10 ดาน เรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดดังน้ี ดานความ

หลากหลายของบุคลากรดานความมุงประสงคของสถานศึกษาและดานความมีเกยีรติยศศักด์ิศร ี

กรรณิการ เฟองประยูร (2555 : 93) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธสุขภาพองคกรกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 

กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา 1) สุขภาพขององคกรของสถานศึกษาประถมศึกษา

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุร ีเขต 2 ทั้งโดยรวม และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิผล 

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทั้งโดยรวม และรายดาน

ทุกดานอยูในระดับมาก 3) สุขภาพองคกรของสถานศึกษาประถมศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาประถมศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 

ทั้งโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

จงกล บุญคมรัตน (2555 : 118) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 พบวาโดยรวมอยูในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

เมื่อพิจารณารายดานพบวาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ

กับประสิทธิผลของสถานศึกษาดานการบริหารงานงบประมาณสูงที่สุด 

ศศิธร จันทรศิริ (2556 : 113) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเสริมสรางประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี พบวา การการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการมีความสัมพันธกับ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

กาญจนา ยาวะโนภาส (2556 : 109) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

ของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และอยูในระดับสูงเน่ืองจากภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสงผลใหการ

บริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพในทุกดาน 

อัมพร ภูกองไชย (2557 : 92) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางผูนําวิชาการกับการบริหาร

เชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี พบวา 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําวิชาการกับการบริหารเชิงกลยุทธของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และอยูในระดับสูงทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษามีระดับ

ภาวะผูนําทางวิชาการอยูในระดับสูงจึงสงผลถึงการบริหารเชิงกลยุทธอยางมีประสิทธิภาพ 

รัตนา นาคมุสิก (2558 : 86) ไดศึกษาเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผล

ตอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3      

เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 115 คน และครูผูสอน จํานวน 312 คน รวม 427 คน โดยใช

แบบสอบถาม 2 สวนคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่งมีคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.982 และ 0.984 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติทดสอบ ไดแก สถิติคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคุณ ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน 

อยูในระดับปานกลาง และจากการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา ประสิทธิผลของโรงเรียน

มีความแตกตางกันตามประสบการณในการทํางาน และยังพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

ทั้ง 4 ดาน สามารถทํานายประสิทธิผลของโรงเรียน รอยละ 97.10  
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การศึกษาที่สูงข้ึนมีขอจํากัดในเรื่องของสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีผลใหระบบการจัด

การศึกษาตองเปลี่ยนตามดวย การวางแผนกลยุทธในสถานศึกษาจึงตองรัดกุม เฉียบแหลมเพื่อใหการ

จัดการศึกษาบรรลุตามเปาหมายที่วางไว จากการศึกษาพบวาสถาบันการศึกษาจําเปนจะตองมีการ

กําหนดกลยุทธ นํากลยุทธไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย มีการประเมินกลยุทธเปนระยะ และ

จะตองมีการทบทวนกลยุทธเปนประจําทุกป ซึ่งกระบวนการดังกลาวสงผลใหการจัดการศึกษามีความ

ทันสมัยและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทภายนอก 

Tuba (2012) ไดศึกษาการใชกลยุทธระบบขอมูลขาวสารมาใชการประกันคุณภาพการศึกษา

ในการศึกษา การใชการวางแผนกลยุทธกับการงานประกันคุณภาพการศึกษาน้ันสงผลดีตอการดําเนินงาน
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กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ซึ่งจะตองสอดคลองกับการวิเคราะหองคกรทั้งภายในและ

ภายนอก การนําหลักการวางแผนกลยุทธมาใชจึงทําใหการดําเนินงานประกันคุณภาพเปนไปไดตาม

ทิศทางของสถาบันการศึกษา 
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หองสมุดจะมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนเมื่อนํารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธมาใชในการจัดการ การจัด 

การเชิงกลยุทธสามารถขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไดอยางเปนระบบ ซึ่งรูปแบบการการจัดการเชิง   

กลยุทธจะมีความเกี่ยวของสัมพนัธกันไปตามข้ันตอนต้ังแตการกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

และการประเมินผลกลยุทธ กระบวนการดังกลาวสงผลตอความสําเร็จของการบริหารงานในหองสมุด

ไดอยางดีย่ิง 

การบริหารเชิงกลยุทธ เปนการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา โดยกําหนด

กลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมาย    

ที่วางไว โดยคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษาเปนหลัก ดังน้ันประสิทธิผลของสถานศึกษาก็คือความสําเร็จ

ของโรงเรียนที่เกิดจากการบริหารงานของผูบริหารและบุคลากรทุกคนที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน 

หรือการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียน โดยที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงข้ึนและสามารถพัฒนานักเรียนใหมีเจตคติในทางบวกตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนา

โรงเรียนและรวมทั้งสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใหสามารถดําเนินงาน

ไดบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน  


