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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาบริบทและระดบัความส าคญัของปัจจยัในการบริหาร
จดัการของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบันได้ (2) ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าท่ี
เหมาะสม และ (3) ตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์ในดา้นความเป็นไปได ้ความเหมาะสมและความเป็น
ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผูท่ี้เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการโรงเรียน จ านวน 355 คน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์กลุ่ม สอบถามและสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลด้วย
วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา สถิติพรรณนา และ SWOT Analysis ผลการศึกษา พบว่า (1) โรงเรียนสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ก่อตั้งโดยมิชชันนารี เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและมีประวติั
ความเป็นมาท่ียาวนาน 100 กวา่ปี มีจุดเด่นในดา้นการปลูกฝังให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดา้น
ภาษาองักฤษ และระดับความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยมากท่ีสุด 3 ล าดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ รองลงมาคือ ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม  
และปัจจยัทางเทคโนโลย ีตามล าดบั (2) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยูข่อง
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มี 5 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานบุคคล ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารทัว่ไป และยุทธศาสตร์ดา้นภาวะผูน้ า ประกอบดว้ยกลยุทธ์ทั้งหมด 24 กลยุทธ์ 
และ (3) คุณภาพของยุทธศาสตร์มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ: ยทุธศาสตร์, การบริหารจดัการ, ภาวะผูน้ า, การด ารงอยูส่ถานศึกษา 



ค 
 

Thesis Title : Management Strategies and Leadership for Viability of Schools  
       under The Foundation of The Church of Christ in Thailand 

The Author : Mrs. Yupin Chairacha 
Program : Educational Leadership and Human Resource Development 
Thesis Advisors      : Emeritus Prof. Dr. Manat Suwan   Chairman 
        : Asst. Prof. Dr. Saman Foosang   Member 
         : Assoc. Prof. Suthep Pongsriwat   Member 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 The objectives of this research were as follows: (1) to study the context and the magnitude of the 
factors affecting the school management’s adaptation to changing situations in educational 
institutions under the Foundation of the Church of Christ in Thailand; (2) to develop and assign appropriate 
management and leadership strategies; and (3) to verify the quality of the strategies in terms of feasibility, 
appropriateness and utility.  The sample group consisted of 355 individuals involved in school administration. 
Data were collected using in-depth personal, group interviews, questionnaire, and focus group discussion. 
Content analysis, descriptive statistics and SWOT analysis methods were used to analyze the data.  The 
results were as follows: (1) the schools under the Foundation of the Church of Christ in Thailand were 
established by missionaries.  They have a long reputation and history of over 100 years, and focus 
on cultivating students with ethics, morals, and English skills. The three most significant factors 
affecting school management were economic, environmental and technological factors respectively.  
(2) Five primary strategies and twenty-four tactics were identified. The strategies included: academic 
management, personnel management, budget management, general management and leadership, and (3) the  
quality of the strategies was deemed  appropriate, feasible, and beneficial at the highest level. 
Keywords: Strategy, Management, Leadership, Viability  
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กติติกรรมประกาศ 
 
 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ดว้ยความกรุณาอยา่งยิง่จาก ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 
ดร.มนสั สุวรรณ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ท่ีไดก้รุณาใหค้  าปรึกษา แนะน า และตรวจแกไ้ขวิทยานิพนธ์ให้
มีความสมบูรณ์ รวมทั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีก 2 ท่าน คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สมาน ฟูแสง 
และรองศาสตราจารยสุ์เทพ พงศศ์รีวฒัน์ ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาแนะน า การท าวิทยานิพนธ์ให้มีความ
สมบูรณ์ พร้อมทั้งให้ก าลงัใจและความเมตตา ตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ีดว้ย
เช่นกนั 
 ขอขอบพระคุณศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์ ท่ีให้ความกรุณาเป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัด์ิ ภู่วิภาดาวรรธน์  เป็นผูท้รงคุณวุฒิ 
ในการสอบวทิยานิพนธ์คร้ังน้ี 
           ขอขอบพระคุณ ดร.สิรินนัท ์ศรีวีระสกุล  ดร.บานจิต สายรอค า ดร.ชวนพิศ เล้ียงประไพพนัธ์
ดร.วีณา หาญใจและ ดร.อนงค์ อินตาพรหม ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีมีส่วนส าคญัใน
การให้ค  าแนะน า ตรวจสอบเคร่ืองมือและคุณภาพของยุทธศาสตร์ท่ีมีคุณค่าอยา่งยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์
คร้ังน้ี 
              ขอขอบพระคุณศาสนาจารยส์ยาม ม่วงศกัด์ิ ผูอ้  านวยการส านักงานพนัธกิจการศึกษา  
ดร.สิริลกัษณ์ เฟ่ืองกาญจน์ กรรมการบริหารส านกังานพนัธกิจการศึกษาและท่ีปรึกษางานวิชาการ
ส านกังานพนัธกิจการศึกษา อาจารยช์นะ ศรีเพญ็  กรรมการบริหารส านกังานพนัธกิจการศึกษาท่ีให้
ความช่วยเหลือในการใหค้  าแนะน าและใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
 ขอบพระคุณผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยทุกท่าน
ท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ีและให้ขอ้มูลในการศึกษาวิจยั พร้อมทั้งบุคลากรของโรงเรียนท่ีไดเ้ขา้ร่วมให้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามขั้นตอนของกระบวนการวจิยั 
 ขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ตลอดจนครูและบุคลากรของโรงเรียนดาราวิทยาลยั                  
ทุกท่านท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ และใหก้ าลงัใจในการท าวทิยานิพนธ์จนส าเร็จเรียบร้อย 
 สุดท้ายขอขอบคุณศาสนาจารย ์ดร.อภิเดช ชัยราชา ท่ีคอยเป็นก าลงัใจ ช่วยเหลืออย่าง
สม ่าเสมอ จนการท าวทิยานิพนธ์ส าเร็จเรียบร้อย 
 

ยพุิน   ชยัราชา 
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บทน ำ 
 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ ไดเ้กิดผลกระทบหลายดา้นทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอันไร้ขีดจ ากัด ทุกประเทศในประาาคมโลก 
ต่างให้ความส าคญัและเร่งพฒันาเพื่อให้กา้วทนักบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและสามารถแข่งขนั
กบัประเทศต่าง ๆ การศึกษามีบทบาทส าคญัโดยตรงต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ กรณี
ของประเทศไทยเองก็จ  าเป็นต้องจดัการศึกษาเพื่อให้ก้าวทนัการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งรอบดา้นและสมดุล ให้ความส าคญักบัคนในฐานะเป็นศูนยก์ลาง เพื่อเป็น
ฐานหลกัของการพฒันาประเทศให้สามารถแข่งขนักบันานาประเทศได ้ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “การศึกษา
สร้างคน คนสร้างาาติ”  

สถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในการท าหน้าท่ี
สร้างและพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีคุณภาพสามารถด ารงาีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขด้วยการพึ่ งพาตนเอง ซ่ึงเป็นความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อโรงเรียน โรงเรียนต้องมี
กระบวนการบริหารจดัการโดยเน้นเป้าหมายหลกัคือ การพฒันาศักยภาพผูเ้รียนให้มีคุณภาพสูงสุด
ตามมาตรฐานระดับสากลและเป้าหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว ้จกัได้ส่งผลให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถด ารงาีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งาาติฉบับท่ี 12             
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) ไดก้  าหนดหลกัการพฒันาประเทศท่ีส าคญัโดยยึดหลกัปรัาญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การพฒันาท่ีย ัง่ยนื คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา และยดึหลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ลดความเหล่ือมล ้ าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐาน การใา้ภูมิ
ปัญญาและนวตักรรม ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ในแผนการศึกษาแห่งาาติ พ.ศ. 2560 – 
พ.ศ. 2579 ท่ีมุ่งให้คนไทยคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดาีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงาีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกบัหลกัปรัาญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปล่ียนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 โดยมีเป้าประสงคคื์อ ระบบบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ และผูเ้รียนไดรั้บโอกาสทาง
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การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดาีวิตท่ีมีคุณภาพอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั (ส านักงานปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ, 2560,44) อยา่งไรก็ตามอาจกล่าวไดว้า่คุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมยงัเป็นปัญหาอยู่
ตั้งแต่อดีตต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั ถึงแมว้่าจะมีการปฏิรูปการศึกษามาแลว้เป็น ระยะ ๆ ก็ตาม แต่
คุณภาพการศึกษาในดา้นคุณภาพผูเ้รียน ดา้นครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ดา้นประสิทธิภาพ
ของการบริหารจดัการ ดา้นการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาก็ยงัไม่ทัว่ถึงและยงัไม่เท่าเทียมกนั 
ดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนั ยงัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของประเทศได ้
 การจดัการศึกษาโดยภาคเอกานมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศดว้ยส่วนหน่ึง เน่ืองจาก
า่วยแบ่งเบาภาระการจดัการศึกษาของรัฐเป็นอยา่งมากในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัา่วยเสริมในส่วนท่ี
ภาครัฐด าเนินการไม่ทัว่ถึง อีกทั้ งสร้างความหลากหลายในด้านรูปแบบและวิธีการจดัการศึกษา  
ท าให้เกิดการศึกษาทางเลือกต่าง  ๆ  หากโรงเรียนเอกานสามารถบริหารจดัการให้เกิดประสิทธิผลเป็น
ท่ียอมรับของสังคม และท าให้ผูป้กครองเกิดความศรัทธาส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน โรงเรียนก็มี
โอกาสคดัเลือกนักเรียนท่ีมีคุณภาพไวไ้ด้ ซ่ึงส่งผลให้โรงเรียนมีา่ือเสียง ดงันั้นจึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีโรงเรียนเอกานตอ้งเร่งพฒันาคุณภาพ เพื่อรองรับผูรั้บบริหารทางการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพการศึกษาท่ีตอ้งสร้าง
ให้ไดม้าตรฐานสากลพฒันาประเทศให้เขม้แข็งและสามารถแข่งขนัในเวทีโลก นอกจากน้ีการจดัการศึกษา
ของภาคเอกานยงัมีแนวด าเนินงานและนโยบายการจดัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เนน้ส่งเสริม
สนบัสนุนการบริหารงานวิาาการเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีความ
มุ่งหมายในการพฒันาวิาาการ การคน้ควา้ วิจยัเพื่อพฒันาความรู้และพฒันาสังคม มีความคล่องตวั 
มีเสรีภาพในทางวิาาการ และสามารถพฒันาระบบบริหารและการจดัการท่ีเป็นของตนเองไดอ้ยา่ง
อิสระทั้งน้ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ  ท านอง
เดียวกนักบัยุทธศาสตร์ในแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีพฒันาระบบบริหารจดัการ 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งหวงัให้ใา้ทรัพยากรทั้ งด้าน
งบประมาณและบุคลากรได้อยา่งคุม้ค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตวั ซ่ึงตอบสนองการ
พฒันาในดา้นประสิทธิภาพ 

ปัจจุบนัการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกานประสบกบัภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
อยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีวิาาการต่าง ๆ 
ประกอบกบักระแสโลกาภิวตัน์ การเตรียมตวัเขา้สู่ประาาคมอาเซียน ความตอ้งการของประาาาน 
ท่ีปรับเปล่ียนไปก่อให้เกิดภาวะการแข่งขนัสูงทั้งในส่วนของโรงเรียนเอกานดว้ยกนัเองและโรงเรียน
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ของรัฐบาลท่ีมีา่ือเสียง ผูป้กครองมีโอกาสเลือกสถานศึกษาส าหรับบุตรหลานของตนมากข้ึน ส่งผล
กระทบต่อโรงเรียนเอกานทัว่ประเทศ ท าให้โรงเรียนเอกานบางโรงตอ้งลม้เลิกกิจการไป ซ่ึงมีสาเหตุ
หลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศนโยบายเงินเดือนของรัฐ 15,000 บาท ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ท าให้โรงเรียนขาดแคลนครูท่ีจบวิาาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
มากข้ึน นอกจากน้ีจ านวนเด็กท่ีเกิดในแต่ละปีลดลง และเกิดการแข่งขนัสูง โรงเรียนเอกานจึงตอ้งใา้
กลยุทธ์สูงในการได้มาซ่ึงนักเรียน (มติานสุดสัปดาห์, www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid 
=1420172401) จากสาเหตุดงักล่าวท าให้โรงเรียนเอกานสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย
ไดรั้บผลกระทบในดา้นจ านวนนกัเรียน ครูท่ีมีคุณภาพลาออกไปอยู่ภาครัฐ และโรงเรียนตอ้งมีการ
บริหารจดัการท่ีซบัซ้อนข้ึน กระนั้นก็ตามยงัมีโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทยท่ีประสบความส าเร็จเป็นท่ีตอ้งการของผูป้กครองและมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดบัสูง 
และยงัมีโรงเรียนอีกหลายโรงท่ีตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ผูป้กครองเกิดความศรัทธามาก
ยิ่งข้ึน จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนปัจจยัส าคญัเก่ียวขอ้งกบัด้านการบริหารจดัการศึกษาและ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นโรงเรียนท่ีคณะมิาานันารี
ไดก่้อตั้งและวางรากฐานไวเ้ป็นโรงเรียนเอกานแห่งแรกในประเทศไทยท่ีมีคุณภาพในการจดัการศึกษา
บนพื้นฐานค าสอนของคริสต์ศาสนาให้แก่าาวไทยมาเป็นเวลานับร้อยกว่าปีหลายโรงเรียนซ่ึง
มิาานันารีไดม้อบงานทุกอยา่งใหค้นไทยดูแลโดยการก่อตั้งเป็นมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
เม่ือปี พ.ศ. 2477  และขณะเดียวกนัก็มีโรงเรียนท่ีก่อตั้งข้ึนโดยคริสตจกัรและคริสเตียนในระยะต่อมา 
งานทางดา้นการศึกษาจึงเป็นพนัธกิจหลกัอนัหน่ึงท่ีมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยตอ้ง
รับผิดาอบดูแลและพฒันาให้เจริญกา้วหน้า โดยมีส านกังานพนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร 
ในประเทศไทย ท าหน้าท่ีดูแล ประสานงาน สนับสนุนส่งเสริมสถาบันการศึกษาของมูลนิธิแห่ง 
สภาคริสตจักรในประเทศไทยให้เป็นไปตามปรัาญา นโยบาย และวิสัยทัศน์ของมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยท่ีมุ่งมัน่ให้สถาบนัการศึกษาในสังกดั จดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พฒันา
คุณภาพาีวิตผูเ้รียนให้ครบบริบูรณ์และพฒันาการบริหารจดัการดา้นการศึกษาเต็มศกัยภาพสู่ระดบั
สากล ให้ปรัาญาาีวิตสอดคล้องกบัปรัาญาการศึกษาของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย พฒันา
เยาวานใหเ้จริญข้ึนตามศกัยภาพของตน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นพลเมืองดี รับใาส้ังคมและ
ประเทศาาติ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจดัการศึกษา ซ่ึงสถาบนัการศึกษาเหล่าน้ีไดรั้บ
การดูแลเอาใจใส่จากมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็นอยา่งดีทัว่ทุกภาคของประเทศ ปัจจุบนัมี
สถาบนัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 27 โรง  และสถาบนัอุดมศึกษา 2 แห่ง โดยการบริหารจดัการของ
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สถานศึกษาจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของส านกังานพนัธกิจการศึกษา และสถาบนัการศึกษาจะตอ้งจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งปรัาญา นโยบาย และวสิัยทศัน์ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  

การบริหารจดัการตอ้งเผาิญกบัความรุนแรงและความรวดเร็วทั้งกระแสของการแข่งขนั
และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ผูน้ าเป็นตวัจกัรส าคญัในการบริหารจดัการให้องคก์รหรือสถานศึกษาเป็นท่ี
ยอมรับของาุมานและสังคม องคก์รใดท่ีผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าจะสามารถน าพาองคก์รให้มีความเป็น
น ้าหน่ึงใจเดียวกนัในการปฏิบติังานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวร่้วมกนัได ้ภาวะผูน้ าจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับผูน้ าในการท่ีจะน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จ เป็นกระบวนการท่ีผูน้ าา่วยสร้าง
ความาดัเจนแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัาาให้รับรู้วา่อะไรคือความส าคญั ให้ภาพความเป็นจริงขององคก์รแก่
ผูอ่ื้นา่วยให้มองเห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายอย่างาัดเจนภายใตภ้าวะการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของโลก ปัจจุบนั ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย
ยงัตอ้งมีการพฒันา ผูบ้ริหารตอ้งใาภ้าวะผูน้ าโดยให้ทุกคนในองคก์รมองเห็นเป้าหมายและมุ่งไปสู่
จุดหมายในทิศทางเดียวกนัดว้ยความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในยุค
โลกาภิวตัน์ โดยมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีดี จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
พฒันายุทธศาสตร์การบริหารจดัการศึกษา รวมทั้งภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถอยูร่อด
ไดท้่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

จากท่ีมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจ ัยเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยท่ีต้องสร้างให้นักเรียนมีคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานสากลและเป้าหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว ้เพื่อสร้างความศรัทธาและไวว้างใจ
ให้กบัผูป้กครองในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองยุทธศาสตร์
การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร           
ในประเทศไทยและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าว โดยมุ่งหวงัว่าผลการวิจยัคร้ังน้ี         
จะเป็นแนวทางส าคญัในการบริหารจดัการและการใา้ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมเพื่อการด ารงอยู่ของ
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ภายใตก้ารดูแลของส านักงานพนัธ
กิจการศึกษาต่อไป 

 
ค ำถำมกำรวจัิย 

1. บริบทและระดับความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการของสถานศึกษาสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยควรมีลกัษณะอย่างไร ท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ 
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัได ้
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2. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมต่อการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์
ของสถานศึกษาเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
ควรมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ีเหมาะสมอยา่งไร  

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด 

 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาบริบทและระดบัความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการของสถานศึกษา
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
ในปัจจุบนัได ้

2. เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมเพื่อการด ารงอยู่
ของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  

3. เพื่อตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์ในดา้นความเป็นไปได ้ความเหมาะสมและ
ความเป็นประโยาน์  
   
ขอบเขตของกำรวจัิย  

 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
  ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประาากรท่ีใา้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโรงเรียนเอกานสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยจาก 11โรง ประกอบด้วย ผู ้บริหาร 30 คน รองผู ้อ  านวยการ                            
ผูา่้วยผูอ้  านวยการ หวัหนา้งาน และครูผูส้อน 2,109 คน  

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตดา้นเน้ือหา ดงัน้ี 

1. บริบทการบริหารจัดการของสถานศึกษาสั งกัดมูลนิ ธิแห่ งสภาคริสตจักรใน                
ประเทศไทย ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานบริหารการศึกษาตามพระราาบญัญติัการศึกษาแห่งาาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 การบริหารและการจดัการศึกษา        
มาตรา 39โดยมีการบริหารงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิาาการด้านการบริหารงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป เก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค ภาวะผูน้ าและระดบั
ความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย 
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2.  ปัจจยัในการบริหารจดัการของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
จากการศึกษางานวจิยัประกอบไปดว้ยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

2.1 ปัจจยัภายใน ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ด้านพฤติกรรมการบริหารของ
ผูน้ า ดา้นโครงสร้างองค์กร ด้านวฒันธรรมขององค์กร ดา้นบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มขององค์กร 
ดา้นการส่ือสาร ดา้นคุณภาพาีวติของบุคลากรในการท างาน ดา้นครูท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นกระบวนการเรียน
การสอน และดา้นความผกูพนัของครู    
 2.2 ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นเทคโนโลย ี
ดา้นกฎระเบียบหรือกฎหมาย และดา้นสภาพแวดลอ้ม 

3. ใาแ้นวคิดของ วเีลนและฮงัเกอร์ (Wheelen and Hunger, 2004) โดยการตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้ม ภายนอกใาเ้ทคนิค PESTLE และการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มภายใน โดยปรับปรุง
จากรูปแบบของ 7s McKinsey ในการก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการ
ด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

4. การก าหนดยุทธศาสตร์ ผูว้ิจยัก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การบริหารจดัการ  
4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวิาาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้น
การบริหารทัว่ไป และดา้นภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมต่อการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 

5. การตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินเก่ียวกับความเป็นไปได ้
ความเหมาะสมและความเป็นประโยาน์ของยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการ
ด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
   ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
 พื้นท่ีในการวิจยัคร้ังน้ี คือ โรงเรียนเอกานสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 11โรง  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ยุทธศำสตร์ หมายถึง แนวทาง วิธีการหรือกระบวนการท่ีผ่านการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรอง 
อย่างรอบคอบ ท่ีรวมเอาเป้าหมายหลกัและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามเป้าประสงคข์ององคก์ารและสามารถรองรับสภาพการเปล่ียนแปลง 

ภำวะผู้น ำ หมายถึง ขีดความสามารถ (Competency) ของผูบ้ริหารระดบัสูงของสถานศึกษา
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยซ่ึงมีหน้าท่ีโดยตรงในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อก าหนด
ทิศทางและจุดมุ่งหมายรวมขององคก์าร ตลอดจนปรัาญาและหลกัการพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน
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ต่าง ๆ ขององคก์ารโดยรวมทั้งตดัสินใจในการเลือกกลยุทธ์และจดัสรรทรัพยากรระหวา่งกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ใหมี้ความเหมาะสม 

กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง กระบวนการของการด าเนินงานท่ีมุ่งสู่เป้าหมายทางด้าน
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกานสังกดัมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยอย่างเป็นระบบทั้ง 4 ดา้น คือ การบริหารงานวิาาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 

กำรด ำรงอยู่ของสถำนศึกษำ หมายถึง การคงไวซ่ึ้งจ านวนนกัเรียน การไดรั้บการยอมรับ 
(School tone) จากสังคมหรือผูป้กครอง สัดส่วนของนกัเรียนท่ีประสบความส าเร็จ รวมทั้งเอกลกัษณ์ใน
ดา้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลกัคริสตศ์าสนาส าหรับนกัเรียนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
พนัธกิจการศึกษาของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  

สถำนศึกษำสังกดัมูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศไทย หมายถึง สถานศึกษาเอกาน 
ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใตก้ารบริหารงานของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

มูลนิธิแห่งสภำคริสตจักรในประเทศไทย หมายถึง หน่วยงานท่ีเป็นนิติบุคคล ตั้งข้ึนโดย
มิาานันารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียน นิกายโปรเตสแตน้ทเ์ป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2383 และตั้งข้ึน
อยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ. 2390 เป็นสมาาิกของสภาคริสเตียนเอเาีย (CCA , Christian Conference 
of Asia) และสภาคริสตจกัรสากลปฏิรูป (WCC , World Council of Churches) 

สภำคริสตจักรในประเทศไทย หมายถึง องค์กรทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ท่ี
รวมตวักนัเพื่อท าพนัธกิจของพระเจา้ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยพนัธกิจดา้นการประกาศเผยแพร่ 
พระกิตติคุณ พนัธกิจด้านการศึกษา พนัธกิจดา้นการรักษาพยาบาล และพนัธกิจอ่ืน ๆโดยมีหลกั 
ขอ้เา่ือขอ้ปฏิบติั ภายใตธ้รรมนูญการปกครองเดียวกนั ดว้ยวิธีการเล้ียงตนเอง ปกครองตนเองและ
ประกาศพระกิตติคุณดว้ยตนเอง 

คุณภำพของยุทธศำสตร์ หมายถึง การตรวจสอบยุทธศาสตรว่า มีความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และมีความเป็นประโยาน์ต่อการน าไปใาท้ั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติั 



 
บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อประมวลสรุปและน าเสนอเน้ือหาท่ีครอบคลุมสาระส าคญัเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
และภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
รวมทั้งได้วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวคิดส าคญัในแต่ละประเด็นเพื่อน าไปสู่การก าหนด
กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงมีสาระส าคญัประกอบดว้ยเน้ือหาหลกั 6 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัยทุธศาสตร์ 
       1.1  ความหมายของยทุธศาสตร์ 
       1.2  ความส าคญัของแผนยทุธศาสตร์ 

1.3 กระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
1.4 การวเิคราะห์เชิงยทุธศาสตร์โดยวธีิ SWOT 
1.5 การก าหนดยทุธศาสตร์จาก TOWS Matrix 

ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาเชิงกลยทุธ์ 
2.1 การบริหารเชิงกลยทุธ์   
2.2 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
2.3 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการในยคุโลกาภิวตัน์ 

ตอนท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
3.1 การจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
3.2 สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเอกชน 
3.3 การบริหารจดัการสถานศึกษาเอกชนในยคุโลกาภิวตัน์ 
3.4 นโยบายการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
3.5 การเปล่ียนแปลงขององคก์ารในศตวรรษท่ี 21 
3.6 แนวคิดการอยูร่อดขององคก์ารในยคุปัจจุบนั 
3.7 แนวคิดเก่ียวกบั Marketing 4.0 
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 ตอนท่ี 4 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 
 4.1  แนวคิดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
 4.2  แนวคิดภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการ 
 4.3  แนวคิดภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 

ตอนท่ี 5 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
5.1  ประวติัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
5.2   นโยบายและยทุธศาสตร์สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
5.3   ประวติัพนัธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
5.4  ปรัชญา วสิัยทศัน์ นโยบายพนัธกิจการศึกษา สภาคริสตจกัรในประเทศไทย   
5.5  สถาบนัการศึกษาในสังกดัมูลนิธิแห่งประเทศไทย 

ตอนท่ี 6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
แนวคิดเกีย่วกบัยุทธศาสตร์ 

ความหมายของยุทธศาสตร์ 
จากการศึกษาของพวงรัตน์ เกสรแพทย ์(2543,11) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์วา่เป็นเร่ืองของ

การวางแผนยทุธศาสตร์บญัชาการรบ เพื่อน ากองทพัเขา้รบศตัรูสู่ชยัชนะ โดยการใชส้รรพก าลงัและ
เทคนิควิธีการอนัชาญฉลาดให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสาวนิตย ์ 
ชยัมุสิก (2545,12-13) ท่ีกล่าวถึงความหมายของยุทธศาสตร์ในเชิงปฏิบติัว่าเป็นแผนหรือวิธีการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงคาดว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
องค์กร ค าว่า ยุทธศาสตร์ (Strategy) มีความหมายกวา้งและใช้ในความหมายท่ีแตกต่างกันตาม
วตัถุประสงคแ์ละบทบาทหนา้ท่ีองคก์ร ซ่ึงนกับริหารและนกัวิชาการท่ีใชยุ้ทธศาสตร์ในการบริหาร
องคก์รนั้นใหท้ศันะเก่ียวกบัความหมายของยทุธศาสตร์ไวด้งัน้ี 
 บุญมี จนัทรวงศ์ (2543,13) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์หมายถึง จุดมุ่งหมายและทิศทางท่ี
ชัดเจนซ่ึงองค์กรก าหนดข้ึนเพื่อการปฏิบัติในอนาคตและเป็นแผนท่ีมุ่งพิจารณาถึงทิศทางการ
ด าเนินงานขององคก์รในระยะยาวจะตอ้งตรงตามความเป็นจริงและเกิดจากความเขา้ใจร่วมกนัเพื่อ
มุ่งปฏิบติัเป็นส าคญั ในส่วนของ ควินน์ และ เอฟเวอร์เร็ด (Quinn and Evered cited in Mintzberg, 
1996, 2) กล่าวว่า แต่เดิมยุทธศาสตร์จะเก่ียวกับบทบาทตามต าแหน่งในกองทัพ ต่อมาค าน้ีมี
ความหมายเก่ียวกบัการใชจิ้ตวิทยาและทกัษะการแสดงพฤติกรรมตามบทบาทท่ีไดรั้บในเชิงศิลปะ
ของนกัรบ ในขณะท่ี มินเบอร์ก และ ควินน์ (Mintzberg and Quinn, 1996, 16) กล่าววา่ ยทุธศาสตร์ 
หมายถึง 5 Ps คือ Plan (แผน) Ploy (กลวิธี)  Pattern (แบบแผน) Position (ต าแหน่งหรือสถานะ) และ 
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Perspective (โลกทัศน์ทางองค์กร) นอกจากน้ี ฮิลล์และจอห์น (Hill and Johns, 2004, 3) กล่าวว่า 
ยุทธศาสตร์ หมายถึง การกระท าท่ีผูบ้ริหารด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรซ่ึงอาจมี
หน่ึงเป้าหมายหรือมากกว่าก็ได ้โดยเน้นการบรรลุเป้าหมาย ส าหรับในทศันะของสมาน อศัวภูมิ 
(2545,140) กล่าววา่ ยทุธศาสตร์ หมายถึง วิธีการท่ีองคก์รจะด าเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องค์กรในระยะยาว ในขณะท่ีชรัติ อุ่นสัมฤทธ์ิ (2550, 102) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์เป็นแนวทาง วิธีการ 
เทคนิคท่ีด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุฬาภรณ์ มาเสถียรวงค ์
(2549, 45) ท่ีกล่าววา่ยทุธศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการใชพ้ลงัหรือศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นการ
ปฏิบติัการ หรือใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ในส่วนของสมชาย ภคภาสน์
วิวฒัน์ (2544, 18) เสนอว่าการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการเสริมศกัยภาพ
การแข่งขนัของธุรกิจในโลกยุคโลกาภิวตัน์ ส าหรับธนาชัย สุขวณิช และพรชัย อรัณยกานนท ์
(2557,1) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์คือวิถีทางท่ีองค์การจะด าเนินตามเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์การ ภายใตอุ้ปสรรคและโอกาส สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก ทรัพยากร
และความสามารถภายในองค์การ กลยุทธ์จะให้ความ เข้าใจพื้นฐานว่าองค์การจะแข่งขันอย่างไร 
ตวัก าหนดกลยุทธ์ขององค์การมีอยู่ 3 อย่างคือ สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และ
วตัถุประสงค์ขององค์การ นอกจากน้ี อุทิศ ขาวเธียร (2549, 4) กล่าวว่า การวางแผนยุทธศาสตร์ควรมี
การระดมสมองเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ก าหนดเป้าประสงคแ์ละก าหนดยทุธศาสตร์ร่วมกนั 

กล่าวโดยสรุปแลว้ยุทธศาสตร์หมายถึง แนวทางวิธีการหรือกระบวนการท่ีผา่นการคิด
วิเคราะห์ไตร่ตรองอย่างรอบคอบท่ีรวมเอาเป้าหมายหลกัและล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามเป้าประสงค์ขององค์การและสามารถรองรับสภาพการ
เปล่ียนแปลง ดงันั้นเป้าหมายจึงเป็นส่ิงส าคญัยิ่งในการจดัท ายุทธศาสตร์ โดยผูจ้ดัท าจ  าเป็นตอ้ง
ก าหนดเป้าหมายของหน่วยงานให้ชดัเจน เพื่อให้ไดยุ้ทธศาสตร์ท่ีตรงตามความตอ้งการและด าเนิน
ไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

ความส าคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
จากการเปล่ียนแปลงและขยายตวัอยา่งรวดเร็วทุกดา้นในปัจจุบนัก่อให้เกิดผลกระทบทั้ง

ท่ีเป็นโอกาสและภยัคุกคามต่อองคก์าร การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์เป็นการวางแผนท่ีมี
ความส าคญั เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานส าหรับอนาคตในระยะยาวท่ีตอ้งการและเก่ียวขอ้งกบัองคก์รทั้ 
งองค์กรรวมถึงการตดัสินใจในเป้าหมายระยะยาว การวางแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ครอบคลุม
ในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร มีความสัมพนัธ์กบัระยะเวลาในอนาคต ความอยู่รอด 
ค่านิยมและการเจริญเติบโตขององคก์ร (ธนาชยั สุขวณิชและพรชยั อรัณยกานนท,์ 2557, 84) ในขณะ
ท่ีทศพร ศิ ริสั มพันธ์  (2539, 12) กล่าวว่า การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีความส าคัญและจ าเป็น 
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อย่างมากส าหรับผูบ้ริหารขององค์การสมยัใหม่ท่ีมุ่งหวงัผลส าเร็จในการด าเนินงาน ผูบ้ริหารองค์การ
จ าเป็นตอ้งพิจารณาจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งก าหนดทิศทาง 
จุดมุ่งหมาย วตัถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน ในส่วนของภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2547, 
89-90) กล่าวถึงแผนยุทธศาสตรวา่มีความส าคญัท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารเขา้ใจและคาดการณ์ล่วงหนา้ถึง
ปัญหาและโอกาสท่ีจะเป็นไปได้ในอนาคต สามารถด าเนินงานตามวตัถุประสงค์และมีทิศทางท่ี
ชดัเจน ตลอดจนตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ลดความเส่ียงต่อการบริหารจดัการท่ีเป็นผล
มาจากสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในดา้นบุคลากร
และเป้าหมายของงาน อีกทั้งช่วยให้บรรยากาศภายในองค์กรดีข้ึน ลดปัญหาและอุปสรรคท่ีไม่พึง
ประสงค์ได ้นอกจากน้ียงัสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์นั้ นให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์าร 

กล่าวโดยสรุป แผนยุทธศาสตร์มีความส าคญัโดยเป็นทิศทางกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานท่ีก าหนดข้ึนเพื่อให้องค์การสามารถด าเนินกิจการตามภารกิจหลกัและความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัสภาวการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์าร และการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์เป็นการแบ่งสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัอยา่ง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหารในการปรับเปล่ียน
องค์กรให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ  ดงันั้นองค์กรจ าเป็นตอ้งอาศยัยุทธศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือในการบริหาร ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จของการท างาน และช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับุคลากรในองคก์ร 
 องค์ประกอบและกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ (2548, 79) กล่าวว่า การจดัท าแผนยุทธศาสตร์เป็นการ
ก าหนดแนวทางด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพนัธกิจ (Mission) ขององค์กร การวางแผน
ยุทธศาสตร์จึงเป็นทิศทางท่ีชดัเจนในการบริหารจดัการให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยจะตอ้งตอบ
ค าถามหลกัทางยุทธศาสตร์ 3 ค าถามคือ 1) ขณะน้ีเราอยูท่ี่ไหน (Where are we now?) 2) เราตอ้งการ
ไปท่ีไหนในอนาคตหรือเราตอ้งการจะเป็นอะไรในอนาคต (Where do we want to be?) และ 3) เราจะไป
ถึงท่ีนัน่ไดอ้ย่างไร (How will we get there?) โดยแผนยุทธศาสตร์ท่ีดีตอ้งก าหนดข้ึนตามวิสัยทศัน์
ขององคก์ร ซ่ึงเกิดจากการร่วมกนัคิดของสมาชิกในองค์กรว่าเป็นเป้าหมายท่ีองค์กรจะไปให้ถึง และมี
การแปลงวิสัยทศัน์ออกมาเป็นวตัถุประสงค ์(Objective) ท่ีเป็นรูปธรรม และวดัได ้ใชเ้ป็นกรอบในการ
ประเมินผลงานประจ าปี การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan)  เพื่อการจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ทั้งน้ีธนาชยั สุขวณิช และพรชยั อรัณยกานนท์ (2557, 85-121) กล่าวถึง กระบวนการจดัการ
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เชิงยุทธศาสตร์สร้างข้ึน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า องค์กรจะด าเนินตามยุทธศาสตร์นั้ นเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่เป้าหมายในระยะยาวท่ีตอ้งการ ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุด จะใช้ได้
กบัองค์กรในระยะเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น ดงันั้นองค์กรจึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเวลานั้ น ซ่ึงกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 
ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญัสรุปได ้ดงัน้ี 

1. การก าหนดทิศทางขององคก์าร (Establishment of an organizational direction) 
2. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทางยทุธศาสตร์ (Environment analysis) 
3. การก าหนดกลยทุธ์ (Strategy formulation)  
4. การน ายทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategy implement) 
5. การควบคุมยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ (Strategic control) 
กระบวนการจดัการเชิงยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ สรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 1  ต่อไปน้ี 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน 
ทีม่า : ธนาชยั สุขวณิช และพรชยั อรัณยกานนท,์ 2557, 86 
 

 นอกจากน้ี ธนาชัย สุขวณิช และพรชัย อรัณยกานนท์ (2557, 120-121) กล่าวถึง กระบวนการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน สรุปไดด้งัน้ี 
 ขั้ นตอนที่  1 การก าหนดทิศทางขององค์กร (Establishing organizational direction) 
ประกอบดว้ยการก าหนดวิสัยทศัน์ (Vision) การก าหนดภารกิจ (Mission) การก าหนดเป้าประสงค์

1.การก าหนดวสิยัทศัน์ 

ภารกิจ และเป้าหมาย

ขององคก์ร 

2.การวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายใน 

(จุดแขง็และจุดอ่อน) 

การวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้ม

ภายนอก (โอกาสและ

อุปสรรค) 

3.การก าหนด

กลยทุธ์ 

4.การ

น า 

กลยทุธ์

ไป

ปฏิบติั 

5.การ

ควบคุม 

กลยทุธ์ 
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ขององค์กร (Corporate Goal) การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objectives) การก าหนดดชันีช้ีวดัผลงาน
ระดบัองคก์าร (Organization’s Key Performance Indicators:KPIs) และการก าหนดยทุธศาสตร์ (Strategy) 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Environmental analysis) 
เป็นการให้ความสนใจในสภาพแวดล้อม ซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะท าให้องค์กรได้รับ
ผลส าเร็จในการก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการศึกษาองค์ประกอบของสภาพแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของ
องคก์าร ช่วยให้เกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งจากภายในและภายนอกองคก์าร ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจ
โครงสร้างของสภาพแวดลอ้มท่ีแบ่งออกเป็น 3 ระดบัท่ีมีความส าคญัเท่า ๆ กนั และมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในองคก์ร คือ 1) สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General environment) ประกอบไปดว้ยสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และการรักษาส่ิงแวดล้อม 2) สภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินการ (General environment)  ประกอบไปดว้ย ลูกคา้ คู่แข่งขนั ผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต ก าลงัการ
ผลิต สภาวการณ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ และ 3) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) เป็น
ทรัพยากรทางการบริหาร ประกอบด้วย บุคลากร เงินลงทุน เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท างาน ก าลงั
การผลิต ความสามารถในการผลิตและจ าหน่าย กลุ่มฐานหลักลูกค้าและความสามารถหลัก (Core 
competency) 
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ท  าให้ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดข้ึนมีความเป็นรูปธรรม 
ปฏิบติัไดจ้ริง บรรลุวสิัยทศัน์ ภารกิจ และเป้าประสงคข์ององคก์ร โดยด าเนินการสรุปไดด้งัน้ี 

1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคามขององค์กรหรือการท า SWOT 
Analysis ซ่ึงประกอบไปดว้ยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) 
และภยัคุกคาม (Threats) ขององคก์ร 

2.  การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ 
3.  การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective)ในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ พร้อมทั้งหน่วยงานท่ี

รับผดิชอบและหน่วยงานสนบัสนุน 
4.  การก าหนดดชันีช้ีวดัผลงานระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงาน (Strategic Plan’s KPIs)

 5.  ก าหนดยทุธวธีิ (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบติั  
 6.  การก าหนดเป้าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม (Activities) พร้อมกบัดชันีช้ีวดั 
ผลงานระดบัแผนปฏิบติัการ (Action Plan’s KPIs) 

ขั้นตอนที่ 4 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy implementation) ในการน าเอายุทธศาสตร์
ไปปฏิบติัจะตอ้งอาศยัทกัษะดา้นต่าง ๆ ท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
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1. ทกัษะในด้านการน าไปปฏิบติั (Interacting Skill) โดยท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างความ
เขา้ใจให้แก่พนกังานในระดบัปฏิบติัตามกลยุทธ์ โดยคน้หาวิธีการให้พนกังานทราบวิธีท่ีดีท่ีสุดใน
การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

2. ทกัษะทางดา้นการจดัสรรทรัพยากร (Allocating Skill) ผูบ้ริหารมีทกัษะดา้นการกระจาย
และจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ 

3. ทกัษะทางด้านการตรวจสอบและดูแลผลการท างาน (Monitoring Skill) ผูบ้ริหาร
สามารถพิจารณาวา่ผลการท างานเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามกลยุทธ์นั้น
หรือไม่ เพื่อหาทางแกไ้ข 

4. ทักษะทางด้านการจัดองค์การ (Organizing Skill) ผู ้บริหารจัดโครงสร้างการท างาน 
จดัแบ่งหน้าท่ีการท างานอยา่งเหมาะสม ก าหนดความสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บผิดชอบงานต่าง ๆ ให้มี
การประสานงานท่ีดี 

ข้ันตอนที่  5 การควบคุมยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  เป็นการตรวจสอบ ดูแลและ
ประเมินผลของกลยุทธ์ให้มีกระบวนการในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม จะเน้นท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ทิศทางองค์กร การก าหนดกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เช่น การประเมินผลงาน การก าหนด
ตวัช้ีวดั  

ในทศันะของ วเีลนและฮงัเกอร์ (Wheelen and Hunger 2004, 9) กล่าววา่ การบริหารเชิง
ยทุธศาสตร์นั้นจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบพื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 
2) การก าหนดยทุธศาสตร์ 3) การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั และ 4) การประเมินผลและควบคุม 
ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบมีความสัมพนัธ์กนัดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.2 ดงัน้ี 

 
 
 
 
  
 

ภาพที ่2.2 ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบพื้นฐานในการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 
ทีม่า : Wheelen and Hunger, 2004, 9 
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 ภาพท่ี 2.2 แสดงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบพื้นฐานในกระบวนการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ Wheelen and Hunger ไดอ้ธิบายการตรวจสภาพแวดลอ้มว่าเป็นการ
ตรวจตรา ประเมินผลและเผยแพร่ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์รใหก้บัผูท่ี้รับผดิชอบ
งานส าคญัในองคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดองคป์ระกอบท่ีส าคญัทางยทุธศาสตร์ เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในเป็นตวัส าคญัท่ีก าหนดอนาคตขององค์กร ซ่ึงวิธีการท่ีง่าย 
ในการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มดงักล่าวคือ SWOT Analysis ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบทางยุทธศาสตร์
ส าหรับองคก์ร สภาพแวดลอ้มภายนอกประกอบดว้ยส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดภ้ายนอกองคก์รและไม่ได้
เป็นรูปแบบเดียวกบัการบริหารจดัการภายใน ก่อให้เกิดบริบทขององคก์รท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้นและ
อาจมีอิทธิพลและมีแนวโน้มจะเขา้ไปในส่ิงแวดลอ้มทางสังคม หรือเป็นองค์ประกอบเฉพาะท่ีจะ
เขา้ไปมีส่วนในสภาพแวดลอ้มเฉพาะขององคก์รท่ีมกัจะเรียกวา่สภาพทัว่ไปขององคก์ร 

สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได ้(จุดแข็ง จุดอ่อน) 
ท่ีมีอยู่ในองค์กรและไม่ได้อยู่ในการควบคุมระยะสั้ น ๆ ของการบริหารจดัการในระดบัสูงส่ิงเหล่าน้ี 
ท าใหเ้กิดบริบทในการท างานซ่ึงหมายถึง โครงสร้างองคก์ร วฒันธรรมและแหล่งเรียนรู้ขององคก์ร 
ส่วนท่ีเป็นจุดแข็งจะท าให้เกิดสมรรถนะแกนกลางท่ีส าคญัท่ีองคก์รสามารถใชเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัได ้ซ่ึงวเีลนและฮงัเกอร์ยงัไดเ้สนอรูปแบบพื้นฐานในการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ไวด้งัน้ี 

 

 
 

 

 แผนภาพที ่2.3 รูปแบบพื้นฐานในการบริหารเชิงยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ 
 ทีม่า :  Wheelen and Hunger, 2004, 10 
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 กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็นการบริหารจัดการ
สมยัใหม่ท่ีทุกองคก์รในปัจจุบนัไดน้ ามาใชเ้พื่อให้องคก์รอยูร่อดและเติบโต ในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
ผูบ้ริหารท่ีท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์จะช่วยให้องคก์รประสบผลส าเร็จไดใ้นระยะยาว 
โดยมีการวางแผนไวล่้วงหนา้ พร้อมทั้งน าแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ท่ีก าหนดไวไ้ปสู่การปฏิบติั
ซ่ึงมีหลายระดบั เพื่อใหทุ้กระดบัด าเนินกลยทุธ์เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์ร 

การวเิคราะห์เชิงยุทธศาสตร์โดยวธีิ SWOT 
เอกชยั บุญยาทิษฐาน (2553, 13-27) กล่าวถึง ยุคของการแข่งขนัท่ีรุนแรงมาก การท่ีองค์กร

จะอยู่รอดได้จ  าเป็นท่ีจะต้องมีเคร่ืองมือหรือเทคนิคเพื่อสร้างวิถีทางท่ีจะแข่งขันกับผู ้อ่ืนได ้ 
ยุทธศาสตร์เป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นส าหรับองค์กรในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ การท่ี
องคก์รจะก าหนดยุทธศาสตร์ไดน้ั้นตอ้งรู้สถานภาพขององคก์รตนเองก่อน และตอ้งมีกระบวนการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กร วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์สถานภาพของ
องค์กรท่ีรู้จกัและใช้กนัอยา่งแพร่หลายคือ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซ่ึงใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อน าผลท่ีได้ในรูปแบบของจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการวางแผนและพฒันาองค์กร 
อนัจะน าพาธุรกิจหรือองคก์รใหเ้ดินต่อไปเพื่อการแข่งขนัหรือพฒันาองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

SWOT ย่อมาจากค าว่า Strengths Weaknesses Opportunities and Threats ซ่ึ งมีความหมาย
ดงัน้ี 

Strengths (จุดแข็ง) คือ ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นบวกท่ีเป็นขอ้
ได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรท่ีสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือท าไดดี้ 

Weaknesses (จุดอ่อน) คือ สถานการณ์ภายในองค์กรท่ี เป็นลบ ท่ี เป็นจุดด้อยหรือข้อ
เสียเปรียบขององคก์รท่ีไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์

Opportunities (โอกาส) คือ ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างาน
ขององคก์รบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององคก์ร 

Threats (อุปสรรค) คือปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างานขององค์กร
ไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป็นปัญหาต่อองคก์ร 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อให้รู้โอกาสท่ีดีและภัยคุกคามท่ีอาจมาถึง
องคก์รได ้ส าหรับการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในเพื่อให้รู้จุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร เพื่อน า
โอกาสท่ีดีมาใช้และต่อสู้หรือหลีกหนีภยัคุกคาม ซ่ึงผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ SWOT คือ SWOT 
Matrix  ถึงแมว้า่ SWOT จะถูกคิดคน้มาจากปัญหาของธุรกิจ แต่ก็สามารถท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชใ้นภาค
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อ่ืน และต่อมาก็มีผูน้  า SWOT ไปใช้กบัองค์กรภาครัฐและองค์กรท่ีไม่หวงัผลก าไรอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถ
น าไปใช้ไดเ้ป็นอยา่งดี ในการพฒันาองค์กรอยา่งต่อเน่ืองตามแนวทางของระบบการบริหารเชิงคุณภาพ 
(Quality Management System) โดยท่ีเอกชัย บุญยาทิษฐานกล่าวถึงการวิเคราะห์ SWOT ว่าเป็น
ประโยชน์ส าหรับองค์กรภาคเอกชนในดา้นการตลาด เพื่อให้ได้กลยุทธ์ท่ีน าไปใช้ในการแข่งขนัหรือ
เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางธุรกิจ ใชป้ระกอบในแผนธุรกิจ รวมถึงใชใ้นแง่ของการบริหารเชิงคุณภาพ 
เพื่อก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการท างาน ส าหรับองค์กรภาครัฐนั้นสามารถใช้การวิเคราะห์ SWOT 
ในแง่ของการบริหารเชิงคุณภาพ เพื่อก าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายในการท างาน อีกทั้งยงัสามารถใช้
สร้างความสมบูรณ์ในการก าหนดกลยุทธ์ขององคก์ร หากมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยุทธ์ไวแ้ลว้ 
การวิเคราะห์ SWOT ท าให้องค์กรมีขอ้มูลในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูกสร้างข้ึนมา
บนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนด
ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยท่ีสุดได ้
ซ่ึงสามารถน าล าดบัขั้นตอนการจดัท า SWOT ไปประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

1. จดัตั้งทีมงาน 
2. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัท า 
3. ฝึกอบรมทีมงาน 
4. วางแผนงาน 
5. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
6. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
7. จดัท า SWOT Matrix 
8. ก าหนดกลยทุธ์ 
9. จดัท าแผนกลยทุธ์ 
10.  ก าหนดวตัถุประสงค ์
11.  ก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมาย 
12.  จดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
13.  จดัท าแนวทางการปฏิบติั/ โครงการ 
14.  จดัท างบประมาณ 
15.  ด าเนินการตามแผน 
16.  วดัและเฝ้าติดตามแผนปฏิบติัการ 
17.  หากไม่ไดต้ามแผนใหว้เิคราะห์สาเหตุและด าเนินการแกไ้ข พร้อมกบัปรับปรุงแผน 
18.  จดัท าและจดัเก็บเอกสารไวอ้า้งอิงในอนาคต 
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นอกจากน้ี เอกชยั บุญยาทิษฐาน (2553, 29-30) ยงัไดก้ล่าวว่าส่ิงท่ีมีความส าคญัในการ
วิเคราะห์ SWOT คือสภาพแวดลอ้ม เน่ืองดว้ยการมีชีวิตอยูข่องบุคคล หรือการด าเนินการขององคก์ร
นั้นตอ้งอาศยัและเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลหรือองคก์รนั้นตั้งอยู ่ซ่ึงสภาพแวดลอ้มหรือวฒันธรรม
ขององค์กรนั้ นส าคัญท่ีสุด ระบบการบริหารจดัการในระดับสุดยอดนั้ นนอกจากจะวางระบบแล้ว
จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงจะอยูท่ี่การเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ร ดงันั้นเทคนิค  SWOT  จึงตอ้งศึกษาสภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและภายนอก แลว้น าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รซ่ึงมีความส าคญัมากทีเดียว  
 หลกัการส าคัญของ SWOT 

ในการวิเคราะห์ SWOT นั้นมีหลกัการส าคญัคือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน
และภายนอกองคก์รซ่ึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในจะวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนภายในองคก์ร 
เพื่อให้รู้จกัตนเองท่ีชัดเจน (รู้เรา) และวิเคราะห์โอกาสอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อ
รู้จกัสภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ท่ีชดัเจน ช่วยให้ผูบ้ริหารขององค์กรทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนภายนอกองค์กรทั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนแล้ว และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต ตลอดจนผลกระทบ 
ของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อองค์กร ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อการก าหนดวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์
และการด าเนินตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ท าให้องค์กรเกิดการพฒันาไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
อีกทั้งการวเิคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการส าคญัในการตั้งประเด็นค าถามและมุ่งหาค าตอบท่ีจะน าไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจดัการเพื่อการพฒันาเป็นการศึกษาหาสาเหตุเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผล
ต่อการด าเนินงานโดยมีประเด็นส าคัญท่ีต้องพิจารณาสรุปได้ดังน้ี  (งานแผนและงบประมาณ                         
กองนโยบายและแผน, ส านกังานอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559) 

1. สถานการณ์ในขณะนั้นเป็นอยา่งไร 
2. สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องบุคลากรหรือไม่มากนอ้ย

เพียงใด 
3.  อะไรคือมูลเหตุท่ีท าให้เกิดสภาพการณ์เช่นนั้น 
4.  มีใครบา้งท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
5.  องคก์รมีขีดความสามารถในการเผชิญและแกไ้ขปัญหานั้นหรือไม่ 

 นอกจากน้ีในการวเิคราะห์ SWOT มีหลกัการส าคญัสรุปไดด้งัตารางท่ี 2.1 ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.1 การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS 
 
ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง) Strengths , S  ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน) Weaknesses , W 
1. อะไรท่ีองคก์รท าไดดี้ 
2. ทรัพยากรอะไรท่ีองคก์รมีเหนือผูอ่ื้น หรือ
เป็นเอกลกัษณ์พิเศษ 
3. อะไรท่ีผูอ่ื้นเห็นวา่องคก์รท าไดดี้ 

1. อะไรท่ีองคก์รปรับปรุงได ้
2. อะไรท่ีองคก์รควรหลีกเล่ียง 
3. ทรัพยากรอะไรท่ีองคมี์นอ้ยกวา่ผูอ่ื้น 
4. อะไรท่ีผูอ่ื้นเห็นวา่เป็นจุดอ่อนของเขา 

ปัจจัยภายนอก (โอกาส) Opportunities , O  ปัจจัยภายนอก (อุปสรรค) Threats , T 
1. โอกาสดี ๆ อะไรท่ีเปิดโอกาสใหแ้ก่องคก์ร 
2. องคก์รสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ากอะไร 
แนวโนม้ท่ีดี 
3. องคก์รสามารถเปล่ียนจุดแขง็เป็นโอกาสได้
อยา่งไร 

1. แนวโนม้อะไรท่ีเป็นอุปสรรคต่อองคก์ร 
2. ส่ิงท่ีคู่แข่งก าลงัท าและส่งผลใหอ้งคก์รเกิด
ความกงัวล 
3. จุดอ่อนขององคก์รก่อให้เกิดอุปสรรคอะไร 

 

ทีม่า : ณฐวฒัน์ พระงาม, 2555, 16 
 

 ส าหรับการระบุประเด็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการภายในองค์กรพิจารณา
จากสภาพแวดลอ้มภายนอกวา่มีประเด็นใดท่ีเป็นโอกาสท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการเพื่อการพฒันา
และมีประเด็นใดท่ีเป็นภยัคุกคามท่ีท าให้การบริหารงานสะดุดหยุดลงหรือเกิดปัญหาอยา่งรุนแรง
เม่ือเปรียบเทียบกบัสถานการณ์ภายนอกท่ีเกิดข้ึนแลว้ ให้ยอ้นกลบัมาพิจารณาวา่ภายในองคก์รมีขีด
ความสามารถอะไรบา้งท่ีจะฉกฉวยโอกาสหรือเผชิญกบัวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือไม่มีประเด็น
ปัจจยัใดท่ีเป็นจุดแขง็ท่ีสามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมีประเด็นใดบา้งท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีตอ้ง
รีบแกไ้ขหรือป้องกนั โดยท่ีการวิเคราะห์ SWOT นั้น จะตอ้งวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกองคก์ร ดงัน้ี 
 1.  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแขง็และจุดอ่อนมีการวเิคราะห์อยูห่ลาย
รูปแบบดว้ยกนั ซ่ึงเอกชยั บุญยาทิษฐาน (2553, 79-89) ไดก้ล่าวไวส้รุปไดด้งัน้ี 

 1.1  PRIMO-F analysis รูปแบบน้ีจะวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 6 ปัจจยัดว้ยกนั
คือ 1) P-People หรือบุคลากร 2) R-Resources หรือทรัพยากร 3) I-Innovations หรือ Ideas หรือนวตักรรม
และความคิด 4) M-Marketing หรือการตลาด 5) O-Operations หรือการปฏิบติัการ และ 6) F-Finance หรือ
การเงิน 
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1.2  4P analysis รูปแบบน้ีจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 4 ปัจจัยด้วยกันคือ 1)                 
P-People หรือบุคลากร 2) properties หรือทรัพยสิ์น 3) P-Processes หรือ กระบวนการและ 4) P-Products 
and Services หรือผลิตภณัฑแ์ละการบริการ 

1.3  Seven-S Framework of McKinsey รูปแบบน้ีจะวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
ดงัน้ี 1)โครงสร้างองค์กร (Structure) 2) ระบบการปฏิบติังาน (System) 3) จ  านวนบุคลากร(Staff) 
4) ความสามารถของบุคลากร (Skill) 5) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์องค์กร (Strategy) 6) รูปแบบการบริหาร 
(Style) และ 7) วสิัยทศัน์/ค่านิยมร่วมในการปฏิบติังาน (Share values) 

1.4  MMPF รูปแบบน้ีจะวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 4 ประเด็นดว้ยกนัคือ Marketing  
(การตลาด) Management (การบริหารจดัการ) Production (การผลิตหรือการบริการ) และ Finance 
(การเงิน) 
 รูปแบบท่ีนิยมใช้ คือการวิเคราะห์คุณลกัษณะขององค์กร 7 ประการ ของ McKinsey 
(Seven-S Framework of  McKinsey) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินองค์การ เพื่อน าไปวิเคราะห์ SWOT
ในตวัแปรแต่ละดา้นวา่องคก์ารนั้น ๆ มีจุดแขง็และจุดอ่อนในปัจจยัทั้ง 7 อยา่งไร ซ่ึงจะเห็นถึงความ
เช่ือมโยงระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ สรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 2.4 ดงัน้ี 
 

 

ภาพที ่2.4 ปัจจยั  7  ประการในการประเมินองคก์าร (Seven S - Framework)  
         ของ Mckinsey 

ทีม่า : เอกชยั บุญยาทิษฐาน,2553, 85 
 

 โดยคุณลกัษณะขององคก์ร 7 ประการของ McKinsey สรุปไดด้งัน้ี 
1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) การบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งช่วยให้

องคก์รก าหนดและพฒันาขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัข้ึนมาได ้อีกทั้งเป็นแนวทางให้บุคคลภายใน
องคก์รรู้วา่จะไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 
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2.  โครงสร้างองค์การ (Structure) เป็นการจดัระบบระเบียบให้กบับุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป
เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวก้ารจดัองคก์รท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน
ลดความซ ้ าซ้อนหรือขดัแยง้ในหนา้ท่ี บุคลากรไดท้ราบขอบเขตงานความรับผิดชอบสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานท าใหผู้บ้ริหารสามารถตดัสินใจในการบริหารจดัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

3. ระบบการปฏิบติังาน (System) การจดัระบบการท างาน (Working System) มีความส าคญั
อย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว ้เช่น ระบบบญัชี/การเงิน (Accounting/Financial System) 
ระบบพสัดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) และระบบ
การติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System)  

4. บุคลากร (Staff) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวิ เคราะห์ความ
ตอ้งการทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต มีการวิเคราะห์ท่ีอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์การ ส่งผลให้
กระบวนการก าหนดคุณลกัษณะ และการคดัเลือกและจดัวางบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสมยิง่ข้ึน 

5.  ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคลใน
องคก์าร แยกเป็น 2 ดา้นหลกั คือ ทกัษะดา้นงานอาชีพ (Occupational Skills) และทกัษะความถนดั 
(Aptitudes) ซ่ึงองคก์ารตอ้งมุ่งเนน้ในทั้ง 2 ทกัษะไปควบคู่กนั 

6. รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) ความเป็นผูน้ าขององคก์รจะมีบทบาทท่ีส าคญัต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จจะตอ้งวางโครงสร้างวฒันธรรม
องคก์รดว้ยการเช่ือมโยงระหวา่งความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเ้กิดข้ึน  

7. ค่านิยมร่วม (Shared values) วฒันธรรมองคก์รมีรากฐานคือ ความเช่ือ ค่านิยมท่ีสร้าง
รากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององคก์ร เม่ือค่านิยมและความเช่ือไดถู้กยอมรับทัว่ทั้งองคก์รและ
บุคลากรกระท าตามค่านิยมนั้นแลว้องคก์รก็จะมีวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ 
 กล่าวโดยสรุปคือ รูปแบบแนวคิด 7s McKinsey เป็นการวเิคราะห์ท่ีสามารถน ามาใชใ้นส่วน
ของการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน ตรวจสอบปัจจยัภายในท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต 
จดัเพิ่มหรือลดหน่วยงานท่ีจ าเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงใช้ในการก าหนดวิธีท่ีดี
ท่ีสุดท่ีจะใชก้ลยุทธ์น าเสนอ เป็นการปรับกระบวนการท างานใหเ้กิดประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัการ
น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบติั มีส่วนส าคญัต่อความส าเร็จของธุรกิจ โดยน าผลการวิเคราะห์มาก าหนด
กลยุทธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริหารองค์กร ดังนั้นการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเก่ียวกบัการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถ
ภายในองคก์รทุก ๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร และรู้จกัองคก์รตนเองไดดี้ข้ึน 
 2. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจยัหรือ
ขอ้มูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรเพื่อหาโอกาสและภยัคุกคาม ในการ
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วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกใชว้ิธีการระดมสมองช่วยกนัคิดหาค าตอบ ท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ี
จะช่วยกนัคิดให้ชดัเจน เพื่อคน้หาปัจจยัภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อองคก์ร ซ่ึงรูปแบบท่ีมีผูนิ้ยม
ใช้เป็นการสร้างแนวคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกหลายรูปแบบ แต่ท่ีผูว้ิจยัจะใช้ใน
การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รคือ PESTLE analysis ซ่ึงเป็นตวัยอ่ของปัจจยั 6 ตวั คือ  

1)  P-Political –Legal Factors (ปัจจยัทางการเมืองและกฎหมาย) เป็นการวเิคราะห์นโยบาย
ของรัฐบาลท่ีมีผลกระทบต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแทรกแซงทางการเมือง การเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองหรือผูน้ าระดบัสูง ความร่วมมือกบัองคก์รภายนอกทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

 2)  E - Economic Factors (ปัจจยัทางเศรษฐกิจ) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค 
ระดบัจุลภาค ท่ีเป็นระบบเศรษฐกิจทั้งในและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานขององคก์ร เช่น 
ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจต่อภาระงานของหน่วยงาน ความเพียงพอของงบประมาณ การพฒันาทาง
เศรษฐกิจท าให้เกิดความวุ่นวายในการจดัการทางสังคม ตลาดแรงงานวิชาชีพ ภาวะการจา้งงานและ
ค่าแรง และการลงทุนภาคเอกชน 

3)  S - Socio cultural Factors (ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม) เป็นการวิเคราะห์สภาวะทาง
สังคมและวฒันธรรม ผลของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อหน่วยงาน ความคาดหวงั
ของประชาชน ความร่วมมือขององค์กรภายนอก คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม โอกาสในการ
สร้างเครือข่ายทางราชการ จ านวนประชากร โครงสร้างของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความ
เช่ือ ค่านิยมและวฒันธรรม   

4) T- Technological Factors (ปัจจยัทางเทคโนโลยี) เป็นการวิเคราะห์ผลของการเจริญทาง
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศท่ีมีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เช่น การผลิต คิดคน้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ความรู้และวทิยาการแขนงต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่ง
องคก์ร ความกา้วหนา้ในการวิจยัและพฒันาในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ผลิตและการใหบ้ริการโดยใชอุ้ปกรณ์อตัโนมติัต่าง ๆ 

5)  L- Legal Factors (ปัจจยัทางกฎหมาย) เป็นการวิเคราะห์ผลของกฎหมายท่ีมีบทบาท
และหนา้ท่ีต่อหน่วยงาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกฎหมายท่ีก าหนดของรัฐต่อการบริหารของหน่วยงาน 
พระราชบญัญติัต่าง ๆ มีผลกระทบอยา่งไรต่อหน่วยงาน 

6) E- Environmental Factors (ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม) เป็นการวิเคราะห์การด าเนินธุรกิจ
โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ รวมทั้ง
การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 ดงันั้นการท า SWOT นั้นทีมงานตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างของตวัองคก์รเอง ขอ้มูล
ลูกคา้ ขอ้มูลคู่แข่ง ข่าวสารทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเป็นตวัช่วยในการวิเคราะห์
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โดยตอ้งวิเคราะห์บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีเป็นจริงไม่ใช่จินตนาการตอ้งท าให้เป็นไปในทางเดียวกนั
กบัวิสัยทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Objective) หรือเขา้กบัทรัพยากรในองคก์รและ
ความสามารถท่ีเขา้กบัส่ิงท่ีองค์กรถนดั แลว้น ามาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร 
เขียนรายการออกมาใหน้อ้ยท่ีสุดโดยดูขอ้มูลจากจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม  
 กล่าวโดยสรุปแลว้การวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิคหรือวธีิการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
องค์การเป็นอย่างมาก ท่ีจะช่วยให้องค์การสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการท างาน เพื่อการบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การต่อไป นอกจากน้ียงัท าให้องค์การทราบว่าองค์การมีศกัยภาพมากน้อย
เพียงใดโดยพิจารณาจากจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีจะแสดงให้เห็นวา่องคก์ารมีอะไรบา้งท่ีเป็นจุดแข็งท่ี
ควรคงไวแ้ละอะไรบา้งท่ีเป็นจุดอ่อนท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึน ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกองค์การ
ซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้โดยพิจารณาจากโอกาส และภยัคุกคามเพื่อปรับปรุงองคก์ารให้สอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มภายนอกต่อไป 
 

การก าหนดยุทธศาสตร์จากการวเิคราะห์ TOWS Matrix 
TOWS Matrix เป็นเทคนิคท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์หลงัจากท่ีมี

การวเิคราะห์ SWOT ใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคแลว้ จากนั้นจะน าขอ้มูลทั้งหมด
มาวเิคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์ ซ่ึงเป็นการจบัคู่หวัขอ้ของ SWOT เพื่อก าหนด
ยทุธศาสตร์โดยใชต้ารางท่ีเรียกวา่ TOWS Matrix ซ่ึงมีทางเลือกได ้4 ประการ ดงัตารางท่ี 2.2 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่2.2 การวเิคราะห์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์โดยใช้ TOWS Matrix 
 

 

             ปัจจยัภายใน 
ปัจจยัภายนอก 

จุดแขง็ 
Strengths 

จุดอ่อน 
Weaknesses 

โอกาส 
Opportunity 

ยทุธศาสตร์ SO 
น าจุดแขง็ไปเพิ่มโอกาส 

ยทุธศาสตร์ WO 
น าโอกาสไปลดจุดอ่อน 

ภยัคุกคาม 
Threats 

ยทุธศาสตร์ ST 
น าจุดแขง็ไปลดอุปสรรค 

ยทุธศาสตร์ WT 
ปิดจุดอ่อนเพื่อลดอุปสรรค 

ทีม่า : ธนาชยั สุขวณิชและพรชยั อรัณยกานนท,์ 2557, 104 
 
การด าเนินการจดัท า TOWS Matrix  มี 2 ขั้นตอน สรุปไดด้งัน้ี 
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1.  การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบั จุดแข็งจุดอ่อน 
โอกาสและภยัคุกคาม ด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว 
องค์กรจะตอ้งน าจุดแข็งจุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกบัโอกาสอุปสรรคจากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กร
ก าลงัเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใตส้ถานการณ์เช่นนั้น องคก์รควรจะท าอยา่งไร ซ่ึงองคก์รจะ
อยูใ่นสถานการณ์ 4 รูปแบบดงัน้ี 

1.1 สถานการณ์ท่ี 1 SO (จุดแข็ง-โอกาส) เป็นการวิเคราะห์พร้อมกนัว่าองค์กรมีจุด
แขง็อะไรและมีโอกาสอะไรท่ีสนบัสนุนจุดแขง็นั้น เป็นสถานการณ์ท่ีองคก์รพึงปรารถนาท่ีสุด โดย
ดึงเอาจุดแขง็ท่ีมีอยูม่าเสริมสร้างปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่างๆ หาประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

1.2  สถานการณ์ท่ี 2 WT (จุดอ่อน-ภยัคุกคาม) เป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุดท่ีองค์กร
ก าลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ให้วิเคราะห์วา่มี
สภาพแวดลอ้มภายนอกอะไรบา้งท่ีเป็นอุปสรรคและยงักระทบกบัจุดอ่อนขององคก์รโดยตรง   

1.3  สถานการณ์ท่ี 3 WO (จุดอ่อน-โอกาส) เป็นสถานการณ์ท่ีองคก์รมีโอกาส ซ่ึงเป็น 
ขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัอยูห่ลายประการ แต่ติดขดัอยูต่รงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่
หลายอยา่งโดยวิเคราะห์วา่มีสภาพแวดลอ้มภายนอกอะไรบา้งท่ีเอ้ือโอกาสให้องคก์รแลว้ แต่ถา้ยงัมี
จุดอ่อน อะไรท่ีจะท าใหอ้งคก์รฉกฉวยโอกาสนั้นไม่ได ้

1.4  สถานการณ์ท่ี 4 ST (จุดแข็ง-ภัยคุกคาม) เกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตวัองคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแขง็หลายประการโดยวิเคราะห์วา่
องคก์รมีอุปสรรคอะไรบา้ง และจะสามารถใชจุ้ดแขง็แกไ้ขอุปสรรคนั้นไดอ้ยา่งไร  

2.  การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส  จุดแข็งกับข้อจ ากัดหรือ
อุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูล
แต่ละคู่ ท  าใหเ้กิดยทุธ์ศาสตร์ท่ีแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
              2.1 ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีใชจุ้ดแข็งภายในเพื่อน าโอกาส
ท่ีดีจากภายนอกมาใช ้

2.2 ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีใช้จุดแข็งภายในเพื่อลดทอน
หรือหลีกเล่ียงอุปสรรคจากภายนอก ซ่ึงองคก์รมีจุดแข็ง ขณะเดียวกนัองคก์รมีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
ขอ้จ ากดัจากภายนอกท่ีองคก์รควบคุมไม่ได ้แต่องคก์รสามารถใช้จุดแข็งท่ีมีอยูใ่นการป้องกนัขอ้จ ากดั
ท่ีมาจากภายนอกไดด้งันั้นองคก์รสามารถเลือกกลยทุธ์การแตกตวัหรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification 
Strategy) เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวดา้นอ่ืน ๆ แทน 

 2.3 ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีใช้จุดอ่อนภายในโดยใช้
โอกาสท่ีดีจากภายนอก เป็นกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพื่อก าจดัหรือ
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แกไ้ขจุดอ่อนภายในใหพ้ร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดให้น ามาก าหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์ในเชิง
แกไ้ขโดยท่ีองคก์รมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวธีิใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนท่ีองคก์รมีอยูไ่ด ้ 

2.4 ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) ยทุธศาสตร์ท่ีใชล้ดจุดอ่อนภายในและหลีกเล่ียง
อุปสรรคจากภายนอก เน่ืองดว้ยองค์กรเผชิญกบัทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคจากภายนอกท่ีองค์กรไม่
สามารถควบคุมได ้ซ่ึงทางเลือกท่ีดีท่ีสุดขององคก์รคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive 
Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลีกเล่ียงภยัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ตลอดจนหามาตรการ
ท่ีจะท าใหอ้งคก์รเกิดความสูญเสียนอ้ยท่ีสุด  

ดงันั้นเม่ือองคก์รวิเคราะห์แลว้องค์กรจะไดร้ายการหัวขอ้ SWOT ออกมาให้จดัประเภทดูว่า 
เป็น SO,  ST, WO และ WT อย่างละก่ีรายการ และจัดล าดับความส าคัญว่าควรปรับปรุงและแก้ไข
รายการใดก่อน (SWOT Analysis and TOWS Matrix  
 ในส่วนของ ธนาชยั สุขวณิช และพรชยั อรัณยกานนท ์(2557, 104) กล่าวถึง ผลจากการ
วเิคราะห์ TOWS Matrix สามารถก าหนดยทุธศาสตร์สรุปไดด้งัน้ี  

ยทุธศาสตร์ WT  รีบสลายจุดอ่อน และหลีกเล่ียงอุปสรรคเม่ือเห็นจุดอ่อนและอุปสรรค
สูงกวา่คู่แข่งขนั ตอ้งพฒันาอีกระยะ จึงจะแข่งขนัได ้

ยทุธศาสตร์ WO เล่ียงจุดอ่อน น าความสามารถเฉพาะอยา่งมาใชใ้ห้ไดเ้ปรียบในส่วนท่ีมี
โอกาสสูง กล่าวคือมีจุดอ่อนสูงแต่โอกาสก็สูงดว้ย ตอ้งคอยหลีกเล่ียงบางจุดอ่อนเพื่อโอกาส ควร
เลือกแผนตั้งรับ (Defensive) 

ยทุธศาสตร์ ST เอาจุดแขง็สูงสุดไปข่มอุปสรรคหรือภยัคุกคาม เช่น ใช ้จุดแขง็ทางเทคโนโลย ี
เพื่อจดัการอุปสรรคท่ีมีคู่แข่งมาก กล่าวคือมีจุดแขง็สูงแต่เจออุปสรรคแข่งขนัสูง  

ยุทธศาสตร์ SO มีทั้งจุดแข็งและโอกาสสูง เป็นสถานการณ์ท่ีองค์กรตอ้งการมากท่ีสุด
โดยใช้จุดแข็งและโอกาสท่ีดี สร้างแผนรุก (Aggressive) และลงทุนด้านงบประมาณเต็มท่ีเพื่อ               
ชยัชนะในการแข่งขนัและยดึตลาดไดก่้อนคู่แข่ง (Competitive) 

กล่าวโดยสรุปแลว้การท า SWOT ในองคก์รควรใชที้มงานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและอาจใช้
หวัหนา้งาน ผูบ้ริหารระดบัตน้ ระดบักลาง และระดบัสูงมาท าร่วมกนั เพื่อรวบรวมจุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาสและอุปสรรคทั้งหมดมารวมกนั ซ่ึงตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้สนอ SWOT ให้เหตุผลและอธิบาย
สาเหตุวา่ท าไมจึงให้หัวขอ้น้ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสหรืออุปสรรค จากนั้นให้ท่ีประชุมซักถาม
และออกความเห็น แลว้ใชม้ติท่ีประชุมเป็นการช้ีขาดวา่เห็นชอบหรือไม่ หรือจะเปล่ียนเป็นประเภท
อ่ืนและใช้ TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์หลงัจากท่ีมีการวิเคราะห์ 
SWOT เรียบร้อยแลว้ 
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แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ 
 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

 เอกชยั บุญยาทิษฐาน (2553, 13-16) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์เชิงรุก 
โดยมีขั้นตอนท่ีส าคญัอยู่ 3 ขั้นตอน สรุปไดคื้อ 1) การวางแผน 2) การน าแผนไปปฏิบติั 3) การควบคุม
และประเมินผล ซ่ึงกระบวนการท่ีส าคญัมากใน 3 ขั้นตอนน้ีท่ีตอ้งท าให้ดีและถูกตอ้ง คือ กระบวนการ
วางแผนโดยสรุปแลว้จะตอ้งตอบค าถามอยู ่3 ขอ้คือ 

1. ขณะน้ีเราอยูท่ี่ไหน (Where are we now?) 
2. เราตอ้งการไปท่ีไหนในอนาคตหรือเราตอ้งการจะเป็นอะไรในอนาคต (Where do we 

want to be?) 
3. เราจะไปถึงท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไร (How will we get there?)  
ค าถามทั้ง 3 ขอ้น้ีเป็นค าถามท่ีก าลงัจะก าหนดแผนท่ีชีวิตให้กบักิจการหรือองคก์รวา่จะ

ไปถึงจุดหมายไดอ้ย่างไร จึงถือว่ามีความส าคญัเป็นอย่างมากในการท าธุรกิจหรือการบริหารงาน  
ซ่ึงในศาสตร์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ การท่ีจะได้ค  าตอบขณะน้ีเราอยู่ท่ีไหนก็คือ การวิเคราะห์ 
SWOTในค าถามท่ีวา่ เราตอ้งการไปท่ีไหนในอนาคต หรือเราตอ้งการเป็นอะไรในอนาคต เป็นการ
ก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธกิจ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป้าหมายในอนาคต ในส่วนของค าถามท่ีวา่เราจะไป
ถึงท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไร เป็นการจดัท ากลยุทธ์ วตัถุประสงค ์ตวัช้ีวดั เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ การน า
กลยุทธ์มาใช้ในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการแข่งขนัหรือหาช่องทางอย่างอ่ืนของภาคธุรกิจ หรือ
เป็นกรอบในการเดินเขา้สู่เป้าหมายของการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั
ประชาชนขององค์กรภาครัฐหรือองค์กรท่ีไม่หว ังผลก าไร กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์                                    
ดงัแผนภาพท่ี 2.5 ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.5 กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
ทีม่า :  เอกชยั บุญยาทิษฐาน, 2553, 18 

  

จุดมุ่งหมายขององคก์ร 

SWOT Analysis 

วสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ 

ค่านิยมร่วม 

ทบทวนกลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์เบ้ืองตน้ 

วตัถุประสงคข์องแต่ละกลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์ 

ตวัช้ีวดัของแต่ละวตัถุประสงค ์

เป้าหมายของแต่ละตวัช้ีวดั 

แผนกลยทุธ์หรือแผนยทุธศาสตร์ 

แนวทางการปฏิบติั หรือโครงการ 

งบประมาณ 

แผนปฏิบติัการ 
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การน ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติั 
(Strategic Implementation) 

 การบริหารเชิงยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็นกระบวนการในการบริหารเพื่อให้บรรลุ
ภารกิจขององค์การ โดยมีแนวคิดว่าองค์การอยู่ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซ่ึงสภาพแวดล้อมท่ีมากระทบกับองค์กรนั้น บางคร้ังก็เป็นโอกาส บางคร้ังก็เป็นภยั
คุกคาม องคก์รตอ้งก าหนดจุดยืนขององคก์รเพื่อวางยุทธศาสตร์ใหช้ดัเจนมากข้ึน นอกจากน้ียงัเป็น
ฐานรากส าคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและ
ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเกิดผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคต่อองค์กร ผูบ้ริหารองค์กรตอ้ง
พิจารณาจดัสรรสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งงบประมาณ บุคลากร 
ตลอดจนเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   อีกทั้งจะต้องผนึกก าลงัและประสานการด าเนินงานภายในให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเผชิญกับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ได้ ซ่ึงจะช่วยให้องค์กร
สามารถอยูร่อดและเจริญเติบโตในโลกยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมีการแข่งขนัรุนแรงมากข้ึนลดความเส่ียงและ
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนต่อองคก์ร ผูบ้ริหารตอ้งคิดอยา่งละเอียดรอบคอบเก่ียวกบัองคก์รวา่องคก์ร
ก าลงัจะกา้วไปทางไหน สภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งไรโดยพิจารณาทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน
องค์กร เพื่อหาข้อมูลเก่ียวกับโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน ซ่ึงจะช่วยท าให้สามารถประเมิน
สถานการณ์วา่องคก์รมีสภาพอยา่งไรและสภาพการณ์ในอนาคตเป็นอยา่งไร นอกจากน้ีผูบ้ริหารตอ้งคิดวา่
องค์กรจะไปถึงจุดมุ่งหมายไดอ้ย่างไร แนวทางการด าเนินงานท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี
ต้องการพิจารณาเลือกยุทธศาสตร์ท่ีดีท่ี สุดเป็นแนวทางไปสู่การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน                          
และลดความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 
 ดงันั้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์หรือเชิงกลยุทธ์ จึงให้ความส าคญักบัการจดัการท่ีเน้น
การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางสังคม ธุรกิจ  เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว โดยด าเนินนโยบายให้มีความสอดคลอ้งกบัโอกาสท่ีเปิดกวา้งจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัจุดอ่อน จุดแข็งขององคก์รในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้น 
มีองค์ประกอบส าคญัท่ีสุด คือ การวางแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์โดยมีกระบวนการปฏิบติังานท่ีมี
การด าเนินการอย่างเป็นระบบ 3 ขั้นตอนคือการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) การน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  (Strategic Implementation) และติดตามและประเมินผล (Evaluation & 
Control) ดงัแผนภาพท่ี 2.6 ต่อไปน้ี 
 

 
 
  
 ภาพที ่2.6 กระบวนการปฏิบติังานในการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 
 ทีม่า : งานแผนและงบประมาณกองนโยบายและแผน, ส านกังานอธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
                           ราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559 

การวางแผนยทุธศาสตร์ 
(Strategic Planning) 

การติดตามและประเมินผล 
(Evaluation & Control) 
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 กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เร่ิมตน้ด้วยขั้นตอนการ
เตรียมการซ่ึงเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์การให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการวางแผนกระบวนการจดัท าแผนเพื่อให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วม
ในกระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ โดยใชรู้ปแบบการระดมสมองจากกระบวนการมีส่วนร่วม 
ทั้งร่วมกนัคิดร่วมกนัท าบนพื้นฐานของความมีเหตุผลและบรรยากาศท่ีสร้างสรรค์การวางแผน
ยุทธศาสตร์เป็นการตดัสินใจเพื่ออนาคตขององค์กร ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงค าถามท่ีจะตอ้งหาค าตอบ                 
3 ค  าถาม ดงัตารางท่ี 2.3 ต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่2.3 ค าถามทีจ่ะต้องหาค าตอบ 3 ค าถามในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าถาม วธีิการ/เคร่ืองมือ ผลลพัธ์ 

1.ขณะน้ีเราอยูท่ี่ไหน 
(Where are we now?) 

วเิคราะห์ 
-สภาพแวดลอ้มภายนอก 
-สภาพแวดลอ้มภายใน 
-นโยบาย 
-ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
-ผูรั้บบริการ 

S-  จุดแขง็ 
W- จุดอ่อน 
O- โอกาส 
T- อุปสรรค/ภยัคุกคาม 

2. เราตอ้งการไปท่ีไหนใน
อนาคตหรือเราตอ้งการจะเป็น
อะไรในอนาคต 
(Where do we want to be?) 

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ 
SWOT มาเป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน 

-วสิัยทศัน์ 
-พนัธกิจ 
-วตัถุประสงค ์
-เป้าหมาย 

3. เราจะไปถึงท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไร 
(How will we get there?) 

โดยใชเ้คร่ืองมือวเิคราะห์ TOWS 
Matrix 

-ประเด็นยทุธศาสตร์ 
-กลยทุธ ์

 

 ทีม่า : งานแผนและงบประมาณกองนโยบายและแผน, ส านกังานอธิการบดีมหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ, 2559 
 
การบริหารเชิ งยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  (Strategic Management Process) แบ่ งออก 

เป็น 3 ขั้นตอน สรุปไดด้งัน้ี 
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1. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็นการก าหนดวิสัยทศัน์ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย กลยทุธ์ Strategy Map 

2. การน าไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นการน าแผนยุทธศาสตร์ถ่ายทอด
ออกมาเป็นแผนปฏิบติัการ รวมถึงการปรับแต่งองคาพยพทางดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ กระบวนการ 
โครงสร้าง เทคโนโลยแีละคน 

3. การควบ คุม เชิ งยุทธศาสตร์  (Strategic Control) เป็นการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน และการทบทวนสถานการณ์เพื่อปรับแต่งยทุธศาสตร์ 
 ซ่ึงกระบวนการในการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ สรุปดงัแผนภาพท่ี 2.7 ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.7 กระบวนการในการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 
ทีม่า :  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2558 
 

 ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ ในการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์จะยึดประเด็นค าถามหลกั คือ ขณะน้ี
เราอยูท่ี่ไหน เราตอ้งการไปท่ีไหนในอนาคตหรือเราตอ้งการจะเป็นอะไรในอนาคตและเราจะไปถึง
ท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับผูบ้ริหาร 

การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
ส่ิงท่ีองคก์รตอ้งด าเนินการในการน ายทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัคือ 
1. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action plan  
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบติัการหรือโครงการ กลยุทธ์เป็นส่ิงส าคญั 

ท่ีตอ้งท าความเขา้ใจท่ีเป็นแนวทางท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ แต่ละกลยุทธ์ไม่จ  าเป็นจะตอ้งถอดออกมา
เป็น 1 โครงการ อาจรวมหลาย ๆ กลยทุธ์จดัท า 1 โครงการ 

2. การปรับแต่งองคาพยพ (parameter) ทางด้านการบริหารจัดการ  การปรับแต่ง
องคาพยพทางด้านการบริหาร ทั้ งด้านกระบวนการ โครงสร้าง เทคโนโลยีและคน ตามแนวทาง
ของ Kaplan & Norton ในเร่ือง Balanced Scorecard และตามหลักการของ Total Quality Management, 
TQM นั้น ตอ้งปรับแต่งอีกหลายดา้น ดงัน้ี 

 

 
           Strategy                       

Formulation 

 
           Strategy 
      Implementation    

 
           Strategic 

Control 
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2.1 Leadership หรือความสามารถของผูบ้ริหารองคก์าร  
2.2  Strategy Deployment หรือการท าใหเ้กิดการถ่ายทอดเป้าหมายขององคก์ารลงไปสู่

ตวับุคคล เพื่อให้เกิดการ Share Vision วา่องคก์ารของเราก าลงัจะมุ่งไปสู่ ณ จุดใด 
2.3  Information & Analysis หรือการมีระบบข้อมูล หรือระบบสารสนเทศท่ีดีเพื่อท่ีจะ

สามารถแข่งขนัได ้ 
2.4 HR Focus หรือการพฒันาทกัษะของคนในองคก์ร ให้มีความรู้ในเร่ืองยุทธศาสตร์ใหม่ 

เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถกา้วไปขา้งหนา้ได ้
2.5 Process Management หรือการวางกระบวนการในการท างานใหม่  เพื่ อรองรับกับ

ยทุธศาสตร์ใหม่ หรือสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
2.6 Customer & Market Focus หรือการมุ่งเน้นและดูแลความตอ้งการของลูกคา้หรือ

ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2558)   
 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในยุคโลกาภิวตัน์ 

ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้การท างานสามารถประสบผลส าเร็จไดดี้ยิ่งข้ึนในการบริหารยุค
โลกาภิวตัน์คือขอ้มูลสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลย ี(Technology) นอกเหนือจากองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัของการบริหารทั้งคน (Man) งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการจดัการ 
(Management) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถท าหน้าท่ีได้ดี
ยิ่งข้ึน และตอบสนองความต้องการของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งการมี                
ไหวพริบ ประสบการณ์และปฏิภาณในการบริหารจดัการรวมทั้งการแกปั้ญหาต่าง ๆ  แต่จะมีกลวิธี
อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในยุคโลกาภิว ัตน์ ท่ี โลกเสมือนเล็กลง (Global Village) ในขณะท่ี
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการผลิตลดลงด้วยนั้น ผูบ้ริหารในยุคน้ีจะใช้ยุทธศาสตร์และ
เทคโนโลยเีพื่อมุ่งบรรลุ 3 ประเด็น คือ ใชค้นเท่าเดิมท างานไดม้ากข้ึน  งานเท่าเดิมแต่ใชค้นน้อยลงและ
คุณภาพของงานตอ้งดีเท่าเดิมหรือดีกว่า แต่การท่ีจะบรรลุใน3 ประเด็นน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งใช้ยุทธศาสตร์
(อธิปัตย ์คล่ีสุนทร, 2547) สรุปไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information Utilization) รวดเร็ว ถูกต้อง 
ทนัสมยั และประยกุตใ์ชไ้ดเ้พื่อประกอบการตดัสินใจใหม้ากข้ึน   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารทางไกล (High-Tech Administration) โดยใช้เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารสะดวกรวดเร็วมาก เช่น โทรศพัทมื์อถือ โทรสาร วิทยุ โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ ในการ
ท างานเร่ืองเดียวกนัได ้ประชุมร่วมกนัได ้(Teleconference) จะช่วยประหยดัเวลาเขา้ใจกนัง่ายและ
สะดวก โดยตอ้งมีการจดัระบบ ระเบียบ และเครือข่ายการรับส่งใหดี้พอ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การหาความรู้ท างานกับระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) 
ผูบ้ริหาร ควรมีทกัษะท างานกบัระบบคอมพิวเตอร์บางประการในการเรียกขอ้มูลส าคญัมาใช้การ
แกไ้ขขอ้มูลบางรายการได ้

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การมองการณ์ไกล (Introspection) ผูบ้ริหารตอ้งมีวสิัยทศัน์ (Vision) ท่ีกวา้งไกล 
บนพื้นฐานของความเป็นจริงในปัจจุบนั รวมทั้งความเปล่ียนแปลงทุกดา้นในอนาคตจากการคาดเดาเชิง
วทิยาศาสตร์ไดใ้กลเ้คียง และมีแนวปฏิบติัท่ีจะไปสู่เป้าหมายในอนาคตนั้น ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การใช้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนท างาน (Decentralization) งานบางงาน
ท่ีหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะสามารถท างานไดดี้กวา่ โดยเฉพาะภาคเอกชนควรไดรั้บ
โอกาสให้ท างาน (Privatization) เน่ืองด้วยมีความคล่องตวักว่า ปรับเปล่ียนได้ง่ายกว่า ทั้งน้ีตอ้งมีการ
วเิคราะห์ลกัษณะงานอยา่งรอบคอบดว้ย เป็นการกระจายอ านาจใหผู้เ้หมาะสมรับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การจดัรูปองค์กรท่ีท างานได้ฉับไว (Organization Development) ให้มี
ลกัษณะขั้นตอนการบงัคบับญัชาไม่ซับซ้อนนัก ปรับโครงสร้างองค์กร (Re-structuring) และปรับวิธี
หรือกระบวนการการท างาน (Re-engineering) ให้เหมาะสมกับยุคและสมยั การจดัองค์กรให้มีความ
ยดืหยุน่สามารถสนองตอบความตอ้งการของผูรั้บบริการไดเ้ป็นอยา่งดี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาบุคลากร (Personnel Development) บุคลากรในหน่วยงาน
ควรได้รับการศึกษา ฝึกฝน อบรมอย่างสม ่าเสมอให้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและความตอ้งการของหน่วยงาน มิฉะนั้นอาจจะปรับเปล่ียนไดไ้ม่ทนัหรือไม่เหมาะสม 
ให้โอกาสบุคลากรไดท้  างาน การสนบัสนุนให้ไดเ้รียนต่อหรือไดฝึ้กอบรมในระดบัสูงข้ึน รวมทั้ง
ใหโ้อกาสเรียนภาษาท่ีใชใ้นองคก์ารสหประชาชาติใหเ้ก่งจะช่วยใหรั้บรู้และท างานไดดี้ข้ึน 
 นอกจากน้ีในยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมีการพฒันาทั้งคน วิธีการ เคร่ืองมือเทคโนโลยีและระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพื่อท างานไดส้ าเร็จรวดเร็วยิ่งข้ึนโดยใช้
ตน้ทุนดา้นแรงงานและทรัพยากรนอ้ยลงไดน้ั้น มีส่ิงท่ีควรค านึงถึงหลายประการ คือ 

1. การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local Wisdom) ช่วยแกปั้ญหาหรือเสนอแนะส่ิงท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมกวา่ไดใ้นหลายเร่ือง ซ่ึงจะช่วยใหง้านบางงานส าเร็จไดโ้ดยง่าย เน่ืองดว้ยเป็นองคค์วามรู้ท่ี
เกิดจากการปฏิบติัจริงท่ีสืบทอดกนัมา และสามารถปรับใชใ้นหลายสถานการณ์ได ้

2. การถนอมใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม นักบริหารต้องรู้จักใช้
ทรัพยากรใหคุ้ม้ค่า 

3.  การปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม ในการใช้ขอ้มูลสารสนเทศหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์
ต่าง  ๆ  ตอ้งใชเ้พื่อกระจายคุณภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมส าหรับผูรั้บบริการหรือส่วนรวม
มากกวา่ ทุกคนควรมีจิตส านึกในเร่ืองความถูกตอ้ง การตอบแทนชุมชนและสังคม  
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4. ยุคโลกาภิวตัน์ในยุคน้ีตอ้งค านึงถึงหน่วยย่อย ธุรกิจย่อย ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญั
ของแต่ละสังคมดว้ยส่ิงเล็ก ๆ เหล่านั้น มีความดีงาม ความพอดีและเป็นหลกัแฝงอยู ่(Small is Beautiful) 
 กล่าวโดยสรุป การบริหารจดัการในยุคโลกาภิวตัน์มุ่งลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของส่ิงผลิต รวมทั้งการบริการท่ีดี ให้กระจายไปอย่างขวา้งขวางได้ โดยใช้บุคลากร
บริหาร ควบคุมดูแลไม่มาก มีการพฒันาบุคลากรให้รู้เท่าทนัและสามารถใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ บนฐานของจิตใจท่ีเป็นไปทางสร้างสรรค์มากกว่าการเอาเปรียบ             
นกับริหารท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ชดัเจน ท างานให้ส าเร็จโดยลงทุนพอสมควร ใช้ยุทธศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด แต่ได้งานท่ีให้
ประโยชน์ในทางสร้างสรรคแ์ก่องคก์รของตนเองและแก่ส่วนรวมมากท่ีสุด 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
 การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2556, 2 - 8) กล่าวถึง แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ไวว้่า “การศึกษาเอกชนมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล” และมีพนัธกิจท่ีส าคญัคือ 1) เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพนัธ์เช่ือมโยงกนั 
2) เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาเอกชนให้แก่ประชาชนอยา่งกวา้งขวาง 3) พฒันาระบบบริหารจดัการ
การศึกษาเอกชนตามหลกัธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ 4) ส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตสู่้สังคมสันติสุขนอกจากน้ียงัมีวตัถุประสงค์
เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาเอกชนให้ไดม้าตรฐานสากลเพิ่มโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้ไดพ้ฒันาตามศกัยภาพพฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเพื่อร่วมสร้างสันติสุขโดยใชก้ลไกการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์วถีิชีวติอาชีพโดยมีเป้าหมายหลกัสรุปไดด้งัน้ี 

1. ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจาก
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัชาติ (O-NET, PISA) 

2. สถานศึกษาเอกชนทุกระดบัทุกประเภทผา่นการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา 
3. ผูบ้ริหารครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนไดรั้บการพฒันา 
4. สัดส่วนผูเ้รียนในระบบระหวา่งเอกชนต่อรัฐเพิ่มข้ึน 
5. ผูเ้รียนและก าลงัแรงงานไดรั้บการเตรียมความพร้อมสู่สังคมและประชาคมอาเซียน 
6. การบริหารจดัการการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ 
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7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเอกชนและส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา
เอกชน 

8. ผูเ้รียนในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
9. ผูบ้ริหารครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษา

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
10. สถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ชก้ารศึกษาสร้างสันติสุข 

 นอกจากน้ีแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชนยงัไดก้ าหนดตวัช้ีวดัไวด้งัน้ี 
1. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากการประเมินระดบัชาติเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ระดบัดีข้ึนไปเพิ่มข้ึน 

3.  ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนท่ีไดรั้บเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 
เพื่อการศึกษา 

4.  ร้อยละของผูบ้ริหารครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาเอกชนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ
เพิ่มข้ึน 

5.  จ านวนสถานศึกษาเอกชนท่ีผา่นการประเมินคุณภาพมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน 
 6.  จ านวนหลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันาเพิ่มข้ึน 

7.  จ านวนขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 
8.  จ านวนผูไ้ดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 
9. สัดส่วนผูเ้รียนในระบบระหวา่งเอกชนต่อรัฐเป็น 30 , 70 
10. ร้อยละของผูเ้รียนสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพิ่มข้ึน 

 11. ร้อยละของผูจ้บอาชีวศึกษาเอกชนมีงานท าไดรั้บค่าตอบแทนตามคุณวุฒิวชิาชีพ/
สมรรถนะวชิาชีพ 

12. ร้อยละของผูเ้รียนอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มข้ึน 
13.  จ านวนกฎหมายล าดบัรองท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา 
14.  จ านวนส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั (สช.จงัหวดั) ท่ีไดรั้บการจดัตั้งเพิ่มข้ึน 
15.  จ านวนเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเอกชนเพิ่มข้ึน 
16.  จ านวนฐานขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนท่ีมีการจดัท าอยา่งเป็นระบบ 



35 

17.  ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตท่ี้มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระจากการทดสอบระดบัชาติเพิ่มข้ึน 

18.  ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอิสลามศึกษา (I-NET) ของ
ผูเ้รียนสถานศึกษาเอกชนทุกระดบัเพิ่มข้ึน 

19.  ร้อยละของผูบ้ริหารครูผูส้อนและบุคลากรของสช.จงัหวดั/อ าเภอในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ดรั้บการพฒันาเพิ่มข้ึน 

20.  ร้อยละของสถานศึกษาเอกชนท่ีจดักิจกรรมทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสันติ
สุขในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์ 
 การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์พนัธกิจและเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไวส้ านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์คือ
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชนยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขยายโอกาสเขา้ถึง
บริการทางการศึกษาเอกชนยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาระบบบริหารจดัการการศึกษาเอกชนและส่งเสริมให ้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเอกชนและยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมการจดัการศึกษา
เอกชนเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทั้ งน้ีแต่ละยุทธศาสตร์มีกลยุทธ์การ
ด าเนินงานดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน 
กลยุทธ์ 
1.1 เร่งรัดพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน 
1.2  เร่งรัดส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส่ืออิเล็กทรอนิกส์

ไปใชจ้ดัการเรียนการสอน 
1.3  แสวงหาความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาเอกนชน 
1.4  เร่งรัดพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษาเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาเอกชน 
กลยุทธ์ 
2.1 ประกนัโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาเอกชน 
2.2 ส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน

ทั้งในและต่างประเทศ 
2.3 สร้างภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาเอกชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเอกชนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชน 

กลยุทธ์ 
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการการจดัการศึกษาเอกชน 
3.2 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศการวางแผนงบประมาณการตรวจติดตามประเมินผล

และการวจิยัการศึกษาเอกชน 
3.3  ส่งเสริมทุกภาคส่วนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาร่วมกบัองคก์รหรือหน่วยงาน

ทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
กลยุทธ์ 
4.1 เร่งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
4.2 ส่งเสริมการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสร้างสันติสุขในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
4.3 พฒันาแนวทางในการบูรณาการการพฒันาการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 สถานการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเอกชน 
 สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) น าเสนอถึงปัญหา
และขอ้เสนอแนะของสถานศึกษาเอกชนในการจดัการศึกษา โดยสรุปดงัน้ี 

1. อาชีวศึกษาเอกชน ปัญหาท่ีตอ้งการให้รัฐบาลแกไ้ขมี 3 ประเด็น คือ 1) ขอ้จ ากดัของ
คุรุสภาเร่ืองใบประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา 2) ตอ้งการให้แก้ไขระเบียบค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน
สงเคราะห์ท่ีตอ้งเบิกจ่ายล่วงหนา้ไปก่อน รวมทั้งปรับค่ารักษาพยาบาลให้มากข้ึนจากอตัราปัจจุบนัท่ี
ไดรั้บ 1 แสนบาทต่อคนต่อปี และ 3) ส่งเสริมการศึกษาอาชีวะเอกชนใหเ้สมอภาคกบัอาชีวะของรัฐ 

2. ประถมศึกษาเอกชน มีปัญหาเก่ียวกบัการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และคา่ครองชีพของครู 
3.  สภาการศึกษาเอกชน ตอ้งการใหรั้ฐส่งเสริมและพฒันาครูโรงเรียนเอกชนใหม้ากข้ึน 
4.  สมาคมโรงเรียนเอกชน มีปัญหาในเร่ืองค่าใชจ่้ายรายหวัของนกัเรียนขาดแคลน 
5.  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยพบปัญหาและความไม่สะดวกในการขอ 

ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย (Work Permit) ของครูชาวต่างชาติ จึงขอให้รัฐจดัให้มีระบบ 
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท างาน (One Stop Service Center For Visa and Work Permit) รวมทั้ ง                  
การสอบบรรจุครูผูช่้วยของภาครัฐ ขอให้ก าหนดการสอบและบรรจุครูก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อครูโรงเรียนเอกชนท่ีตอ้งลาออกกลางคนัในช่วงเปิดภาคเรียน 
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6. โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ปัจจุบันเปิดสอนด้วยภาษาต่างประเทศส าหรับ
เด็กไทยและเด็กต่างชาติดว้ยหลกัสูตรท่ีหลากหลายทั้งภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น ฯลฯ แมไ้ม่ไดรั้บ
เงินอุดหนุนจากภาครัฐ แต่สามารถจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงมาก ส่งผลให้เด็กท่ีจบการศึกษา
สามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 10 อนัดบัของมหาวิทยาลยัชั้นน าของไทยและต่างประเทศ
ได้จ  านวนมาก ตอ้งการให้ปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกบัการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาภายในและ
ภายนอกให้เกิดความคล่องตวัและไม่ซ ้ าซ้อนกนัหลายหน่วยงาน รวมทั้งเสนอประเด็นปัญหาครู
ต่างชาติ ท่ีมีขั้นตอนการขออนุญาตยุ่งยากจากหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงแรงงานและคุรุสภา 
นอกจากน้ีต้องการให้รัฐส่งเสริมสนับสนุนโดยจดัให้มีระบบกลไกท่ีต่อยอดให้ก้าวไกลไปใน
ระดบัสูงข้ึน 

7.  สมาคมโรงเรียนเอกชนท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน  (English Program) 
แตกต่างไปจากโรงเรียนนานาชาติ เพราะเป็นสถานศึกษาท่ีบริหารงานโดยคนไทย หลกัสูตรไทย 
เพียงใช้บุคลากรต่างชาติมาช่วยสอน พบปัญหาขอ้กฎหมายของกรมส่งเสริมและพฒันาชีวิตคน
พิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ท่ีก าหนดให้สถานประกอบการของ
เอกชนและหน่วยงานของรัฐตอ้งรับคนพิการเขา้ท างานในอตัราส่วน จ านวน 50 คนต่อคนพิการ 1 คน 
หากโรงเรียนสรรหาคนพิการเขา้ท างานในโรงเรียนเอกชนไม่ได ้จะตอ้งส่งเงินให้กองทุนคนพิการ
วนัละ 300 บาท   

8. สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เสนอให้แกไ้ขเก่ียวกบัค่ารักษาพยาบาล 
ท่ีรวมค่าตรวจสุขภาพไวด้ว้ย และตอ้งการให้มีการท าผลงานวิชาการของครูโรงเรียนเอกชนเพื่อ
ความกา้วหนา้และเป็นขวญัก าลงัใจส าหรับครูโรงเรียนเอกชน  

9. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา ตอ้งการให้รัฐบาลสนบัสนุนกองทุน
สงเคราะห์ฯ ครูโรงเรียนเอกชนซ่ึงปัจจุบันได้รับเงินอุดหนุน 100 % แต่เหลือเงินอุดหนุนเป็น
ค่าใชจ่้ายเพียง 10 % เท่านั้น 
 นอกจากน้ีภาคเอกชนมีส่วนส าคญัยิ่งท่ีช่วยภาครัฐพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
ในปัจจุบนัการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนของไทยมีคุณภาพมาตรฐานกลางสูงกวา่การจดั
การศึกษาของภาครัฐมาก โดยเฉพาะผลตัวช้ีว ัดด้านการสอบ O-NET ชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  6 
ปีการศึกษา 2558 ทุกรายวิชามีค่าเฉล่ียสูงกวา่มาก โดยเฉพาะภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉล่ียมาตรฐาน
กลาง 51.76 % สูงกว่าโรงเรียนของรัฐถึง 15.15 % วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ีย 52.67 % สูงกว่า
โรงเรียนของรัฐ 4.28 % วิชาคณิตศาสตร์ 49.20 % สูงกว่าโรงเรียนของรัฐ 7.44 % อยา่งไรก็ตามปัจจุบนั
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคญั ๆ ท่ีตอ้งการให้ภาคเอกชนมีส่วนสนับสนุนนโยบายในการจดั
การศึกษา ในประเด็นส าคญัต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1. การแกปั้ญหาการอ่านออกเขียนได ้รวมทั้งการให้นกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังค่านิยมหลกั
ของคนไทย 12 ประการ ท่ีตอ้งเนน้การส่งเสริมและเทคนิคในการจดักิจกรรมให้เด็กสามารถปฏิบติัได ้

2.  การลดเวลาเรียนในชั้นเรียนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" หรือ Teach Less 
Learn More โดยให้โรงเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้น าร่องลดเวลาเรียนในชั้น
เรียนถึงเวลาประมาณ 14.30 น. จากนั้นให้ท ากิจกรรมเสริมเพิ่มความรู้หลงัเลิกเรียนอีกประมาณ  
1 ชัว่โมง ซ่ึงอาจเป็นการจดักิจกรรมท่ีเน้นดา้นทกัษะชีวิตของเด็ก เช่นเดียวกบัโรงเรียนเอกชนและ
โรงเรียนนานาชาติจ านวนมากท่ีไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ 

3. การยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษใหสู้งข้ึน กระทรวงศึกษาธิการไดว้างแผนเร่ืองน้ี
อย่างเป็นระบบ โดยใช้กรอบอา้งอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR ท่ีจ  าแนกผูเ้รียนออกเป็น  
3 กลุ่มหลกั และวางระบบการพฒันาการเรียนการสอนใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดบั 

4. การให้ความส าคญักบัเทคนิคการสอนและการส่ือความหมาย โดยตอ้งการให้ครูเนน้
การเรียนการสอนให้เด็กเรียนรู้เขา้ใจง่าย สนุกและมีเทคนิคในการจูงใจเด็กให้สนใจในการเรียน 
การสอน 

5. แนวทางการอุดหนุนรายบุคคลนกัเรียนโรงเรียนเอกชน จะให้ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาสนบัสนุนหรือแกปั้ญหาน้ีตามความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป 

6. ส่งเสริมการจดัการศึกษาอาชีวะให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน มุ่งเน้นให้ฝึกงานใน
สถานประกอบการ จบแลว้สามารถประกอบอาชีพไดท้นัที 

7. การแก้ไขปัญหาการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ท่ีจะตอ้งให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งหารือร่วมกนัในโอกาสต่อไป 
 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงาน
หลกัมีภารกิจในการส่งเสริมการจดัการศึกษาเอกชนเพื่อพฒันาคุณภาพคนไทยให้มีความพร้อมทั้ง
ร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมและมีจิตส านึกวฒันธรรมท่ีดีงามรู้คุณค่าความเป็นไทย 
มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตการวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาเอกชนในแต่ละ
ช่วงต้องอาศยัผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาสถานการณ์ในปัจจุบันและความคาดหวงัในอนาคต 
ท่ีพึงประสงคเ์ป็นฐานขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดังนั้นเพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2556-พ.ศ.2560 ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัรวมทั้งมียุทธศาสตร์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัจึงตอ้งศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษาเอกชนของส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยได้น าเสนอเก่ียวกับแนวโน้มการพัฒนาประเทศ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากยุคข้อมูลข่าวสารเข้าสู่ยุคสังคมใหม่ท่ีไร้
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พรมแดนท่ีมีผลต่อการจดัการศึกษาเอกชนและไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว (ส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556, 32 - 36) สรุปไดใ้นประเด็นต่อไปน้ี  

1. ด้านเศรษฐกิจ มีการน ามาตรการใหม่ ๆ มาเป็นขอ้อา้งในการกีดกนัการคา้มากข้ึน
พฒันาอาเซียนให้เป็นเขตการคา้เสรีโดยการรวมเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ อีกทั้งมีการใชพ้ลงังานทดแทนมากข้ึนในขณะเดียวกนั
มีการสร้างรายได้จากการให้บริการและสินค้าจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์เน่ืองจากอุตสาหกรรมมี
ขอ้จ ากดัดา้นกฎระเบียบและส่ิงแวดลอ้มประกอบกบัแรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงรวมทั้งมี
การพึ่งพาเทคโนโลยแีละปัจจยัการผลิตจากต่างประเทศท าใหต้น้ทุนในการผลิตสูงส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของไทยทั้งน้ีประเทศไทยตอ้งพฒันาสินคา้ส่งออกของไทยใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนัทั้ง
ในดา้นคุณภาพมาตรฐานสินคา้และประสิทธิภาพในการผลิตการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นส่ิงส าคญัดงันั้นการจดัการศึกษาเอกชนจ าเป็นตอ้งพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถทกัษะและเป็นพลเมืองท่ี
รับผดิชอบ 

2. ด้านสังคมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จากการเปล่ียนแปลงเขา้สู่สังคมยุคใหม่ท่ี               
ไร้พรมแดนสังคมอุตสาหกรรมและสังคมฐานความรู้สร้างกระแสการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมอยา่ง
รวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวตัน์ท าให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมก่ึงเกษตรอุตสาหกรรมและ                 
การบริการมีการแข่งขันกันมากข้ึนมีวิถีชีวิตท่ีเช่ือมโยงกับความหลากหลายทางวฒันธรรมจาก
ต่างประเทศมากข้ึนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็วผ่านส่ือและเทคโนโลยีส่งผลให้
สังคมไทยเกิดความเส่ือมถอยทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นวตัถุนิยมพฤติกรรมของคนใน
สังคมเปล่ียนแปลงทั้งการด ารงชีวิตและความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมุ่งหารายไดเ้พื่อสนองความตอ้งการ
ของตนเองการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัลดลงต่างแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบกนัและมีความเหล่ือมล ้ าทาง
สังคมซ่ึงน าไปสู่ความขัดแยง้อีกทั้ งครอบครัวไม่สามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างเต็มศักยภาพจาก
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงดงักล่าวการศึกษาเอกชนจ าเป็นตอ้งพฒันาคนอยา่งเต็มศกัยภาพตั้งแต่เกิด
จนตายให้มีความรู้ ทกัษะประสบการณ์รวมทั้งจดัการศึกษาท่ีสอนให้เด็กเป็นทั้ งคนเก่งคนดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อด ารงชีวิตอยู่ในวฒันธรรมอนัดีงามของไทยและประกอบอาชีพไดใ้น
สังคมขอ้มูลข่าวสารและปรับตวัไดท้นักบัการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 

3. ด้านการเมืองการปกครอง สถานการณ์โลกเกิดการจัดระเบียบและกฎกติกาใหม่ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั การเมืองเป็นไปในลกัษณะควบคู่กบัผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรธรรมชาติและความเป็นผูน้ าทางการค้ารวมทั้ งเกิดการก่อการร้ายสากลเพิ่มมากข้ึน
ขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคญักบัสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนการปกครองท่ีค านึงถึงการกระจาย
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อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการตรวจสอบจากภาคประชาชนในการท างาน
ของหน่วยงานทางราชการ ในขณะเดียวกนัประเทศไทยการเมืองภาคประชาชนท่ีออกมาเรียกร้อง
ใหเ้กิดประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นการจดัการศึกษาเอกชนจะตอ้งเป็นเคร่ืองมือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจสิทธิและหนา้ท่ีของพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข 

4. ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม ในยคุโลกาภิวตัน์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีบทบาทและเป็นกลไกการขบัเคล่ือนความเป็นไปของโลกมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษยแ์ละ
ความเป็นไปของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและส่ิงแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเป็นทั้งแรงขบัเคล่ือนและภูมิคุม้กนัให้กบัภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งน้ีการน า
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใชข้องแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกนัโดยในระดบับุคคลจะน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัเพื่อการด าเนินชีวิตในขณะท่ีภาคเอกชนจะใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจดังนั้ นการศึกษาเอกชนจะต้องเป็นกลไกส าคัญในการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อรองรับการพฒันาประเทศ รวมทั้งผลิตบุคลากรดา้นการวจิยัท่ีสามารถ
ท างานแบบเต็มเวลาให้สามารถผลิตผลงานดา้นการวิจยัเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจ
ในอนาคต ทนัการเปล่ียนแปลง รองรับการแข่งขนัและตอบสนองเศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเกิดข้ึนทุกพื้นท่ี
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพื้นท่ีท่ีมีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น ซ่ึงเป็นปัญหาทั้งเขตเมืองและชนบทโดยใน
เขตเมืองจะมีความเส่ือมโทรมเร็วกว่าในชนบท ปัจจุบนัประเทศท่ีมีขนาดใหญ่และมีจ านวนประชากร
มากมีความตอ้งการปัจจยัพื้นฐานส าหรับการด ารงชีวิตเพิ่มมากข้ึนแต่ทรัพยากรท่ีสามารถสนอง
ความตอ้งการของประชากรนั้นอยูใ่นสภาพท่ีคงท่ีและหลายอยา่งลดลง บางอยา่งสูญพนัธ์ุหรือหมด
ไป มนุษยใ์ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอ่ยา่งฟุ่มเฟือย มีการใชส้ารเคมีก่อให้เกิดสารพิษ
ตกคา้งกลายเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นวิกฤตการณ์เป็นภยัวิบติัรุนแรงต่อการด ารงชีวติของมนุษยแ์ละ
ต่อส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ ของโลก นอกจากน้ีการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมีความผูกพันกับ
ทรัพยากรพลงังานประเภทท่ีไม่สามารถสร้างทดแทนได ้จะเห็นไดว้า่เม่ือมีการข้ึนราคาน ้ ามนัคร้ังใด
คนทุกอาชีพจะไดรั้บผลกระทบกนัถว้นหน้าส่ิงท่ีน่าวิตกมากท่ีสุดคือปัญหาการขาดแคลนพลงังาน
หรือวิกฤตการณ์พลังงาน ซ่ึงนับวนัจะมีความรุนแรงมากข้ึนปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกได้
ตระหนกัถึงปัญหาน้ี จึงไดศึ้กษาแสวงหาและพฒันาพลงังานจากแหล่งอ่ืนมาใชท้ดแทนพลงังานจาก
น ้ ามันปิโตรเลียมถ่านหินและก๊าซธรรมชาติช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในระยะยาวและลดมลภาวะใน
ส่ิงแวดล้อม ดงันั้นการจดัการศึกษาเอกชนจึงตอ้งมุ่งเน้นกระบวนการให้ความรู้พื้นฐานและความ
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เขา้ใจท่ีถูกตอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังานกบัประชาชนรวมทั้งกระตุน้จิตส านึกให้เกิดการพฒันา
อนุรักษแ์ละปกป้องส่ิงแวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลาย 

6. ด้านประชากร โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มท่ีประชากรวยัสูงอายุจะเพิ่มมากข้ึน 
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเขา้สู่สังคมผูสู้งอายสุ่งผลใหผู้สู้งอายถูุกทอดทิ้งไม่ไดรั้บการเอาใจใส่และ
ดูแลเท่าท่ีควรปัญหาดา้นสุขภาพท่ีเส่ือมโทรมของผูสู้งอายุประชากรวยัเด็กมีแนวโนม้ลดลงมีผลมา
จากอตัราการเกิดลดลงรวมทั้งในอนาคตประชากรวยัแรงงานจะลดลงแต่ความตอ้งการแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจจะเพิ่มมากข้ึนและจะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานอย่างเสรีมากข้ึนตามกระแสความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัทวิภาคีและระดบัพหุภาคีมีผลท าให้เกิดการแยง่ชิงแรงงานท่ีมีคุณภาพมาก
ข้ึนการศึกษาจะมีผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์มีภูมิปัญญามาช่วยในการจดัการเรียนการ
สอนไดม้ากข้ึนในขณะเดียวกนัก็ตอ้งจดัการศึกษาให้กบัคนกลุ่มน้ีให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวติรวมทั้ง
จดัการศึกษาเอกชนให้กบัแรงงานท่ีจะมีการเคล่ือนยา้ยทั้งท่ีจะยา้ยออกไปท างานต่างประเทศและ          
ท่ีจะยา้ยเขา้มาท างานในประเทศไทย 

7. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีแนวโน้มแข่งขนั
รุนแรงและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วการท่องเท่ียวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพหรือการท่องเท่ียว
เพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบต่อ
แหล่งท่องเท่ียวการจดัท าขอ้ตกลงระหวา่งประเทศและพนัธกรณีต่างๆความเส่ียงของโรคระบาดมี
เพิ่มข้ึนความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกความขดัแยง้และการก่อการร้ายการรวมตวัของ
กลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีและความร่วมมือในการพฒันากบัประเทศ
เพื่อนบา้น รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นโอกาสในการพฒันาศกัยภาพการ
ท่องเท่ียวและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการส าหรับแนวโน้มทางด้านกีฬา มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท าให้ข่าวสารดา้นการกีฬาทัว่โลกเขา้ถึงประชาชนไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงการแข่งขนักนัเป็นผูน้ าดา้นการกีฬา และการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาการ
ใช้การกีฬาในการสร้างความเช่ือมัน่และภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศการเติบโตของธุรกิจการกีฬา
และธุรกิจต่อเน่ืองการกีฬายงัมีส่วนส าคญัในการสร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบนัดาลใจ ก่อให้เกิด
ความสมานฉนัทแ์ละสามคัคีของคนในชาติยิ่งกวา่นั้นยงัสามารถเป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดแ้ละ
มีส่วนส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดก้ารพฒันาดา้นกีฬาควรให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาทั้งมิติด้านสังคมและมิติด้านเศรษฐกิจโดยการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเห็น
ความส าคัญและต่ืนตัวในการเล่นกีฬาออกก าลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการและ
สนบัสนุนให้มีกิจกรรมการกีฬา การออกก าลงักายและกิจกรรมนนัทนาการ การจดัสร้างสถานกีฬา 
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ส่งเสริมการใชแ้ละบริหารจดัการสถานกีฬา สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน นอกจากน้ี
แนวโน้มของการใชค้วามส าเร็จดา้นการกีฬามาสร้างความโดดเด่นของชาติควรให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาและสนบัสนุนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา การพฒันาบุคลากรดา้นการกีฬาการเตรียม
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสนามกีฬาและนักกีฬาให้มีศกัยภาพในการแข่งขนักบันานา
ประเทศ ส าหรับมิติดา้นเศรษฐกิจ มุ่งเนน้พฒันากีฬาเพื่อการอาชีพท่ีไดม้าตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารจดัการธุรกิจกีฬา  

นอกจากน้ีตลาดท่องเท่ียวไทย บุคลากรดา้นการท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งได้รับการพฒันา
เพื่อยกระดบัทกัษะและองคค์วามรู้ให้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก ดงันั้นการจดัการศึกษาเอกชน
ต้องค านึงถึงการผลิตและพฒันาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวในอนาคต
รวมทั้งสามารถสร้างความประทบัใจให้กับนักท่องเท่ียวและมีการพฒันาบุคลากรด้านการกีฬา             
การเตรียมความพร้อมและสร้างนกักีฬาใหมี้ศกัยภาพในการแข่งขนักบันานาประเทศ 

8. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มข้ึน
ของการพนันเป็นปัญหาส าคญัต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนการก่ออาชญากรรมท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ืองโดยในปี พ.ศ. 2558 มีจ านวน 150.4 คดีต่อประชากรแสนคนนอกจากน้ีผลกระทบจาก
ปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลใหค้นไทยเขา้สู่วงจรการเส่ียงโชคมากข้ึนขณะเดียวกนักลุ่มเด็กและเยาวชน
มีแนวโน้มเล่นการพนันมากข้ึนจากสถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษาเอกชนท่ี
ตอ้งค านึงถึงการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างความรู้ความเขา้ใจถึงพิษภยัของยาเสพติดการพนนัทุก
รูปแบบเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัเด็กและเยาวชนไดต้ระหนกัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
 ส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชนได้ประกาศก าหนดนโยบาย 
ปีการศึกษา 2559 เป็นปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้และทกัษะชีวิตส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนมีทกัษะการอ่าน (Reading) ทกัษะการเขียน (Writing) ทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
(Arithmetic) ทกัษะการคิดวิเคราะห์ (CriticalThinking) ทกัษะด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม 
(Creativity and Innovation) ทกัษะดา้นความร่วมมือและการท างานเป็นทีม (Collaboration) ทกัษะ
การส่ือสาร (Communication) ทกัษะชีวิตและทักษะอาชีพ (Career and Life Skills) รวมทั้งได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตส านึกในความเป็นไทย และยึดมัน่ในสถาบนั
ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ทั้งน้ีโรงเรียนเอกชนจะตอ้งร่วมขบัเคล่ือนนโยบายและด าเนินการ
ใหบ้รรลุตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด 
 นอกจากน้ีพะโยม ชิณวงศเ์ลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไดก้ าหนด
นโยบายและจุดเน้นการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีแนวทางพัฒนาการศึกษาเอกชน 
ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 สรุปดงัน้ี 
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1. พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ดงัน้ี 1) ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ งในและนอกห้องเรียน เพื่อปลูกฝังทัศนคติ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์(คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินยั จิตสาธารณะ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ) 2) พฒันาคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอน ให้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาตามมาตรฐาน หลกัสูตรและมีทกัษะในศตวรรษ
ท่ี 21 (Active Learning / STEM / ปฐมวยั / คิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์/ ประเมินผลการศึกษา ฯลฯ)  
3) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนเพือสร้างจิตส านึกความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ปลูกฝัง
และเสริมสร้างวถีิประชาธิปไตย มีภูมิคุม้กนัต่อภยัคุกคามในรูปแบบใหม่ ๆ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

2.  การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน ดังน้ี 1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยศึกษาอตัราค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมส าหรับใชจ้ดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน (Minimum Standard)  2) ก าหนดแนวทางเพื่อให้โรงเรียนสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ส าหรับการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานขั้นตน้ (Minimum Standard)ได้ตามศกัยภาพ
ของโรงเรียนและความตอ้งการของผูเ้รียน 3) วางระบบการคดักรองและจดัท าฐานขอ้มูลนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษเพื่อใหค้วามช่วยเหลือไดอ้ยา่งเหมาะสม 4) พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจดัสรรและติดตามเงินอุดหนุนท่ีอา้งอิงจากเลขบตัรประจ าตวัประชาชนและเช่ือมโยงกบั
ระบบของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  ดงัน้ี 1) จดักลุ่ม
สถานศึกษาด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)  เพื่อวางแผนการบริหารจดัการ 2) ส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
โรงเรียน 3) ส่งเสริมการยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพของครูโรงเรียนเอกชน เช่น ต าแหน่งทางวชิาการ 
เคร่ืองแบบ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  4) ส่งเสริมการพฒันาโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล โดย
ก าหนดเกณฑ์ มาตรฐานสากลท่ีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนเอกชนและ 5) ส่งเสริมโรงเรียน
เอกชนให้มีอตัลกัษณ์ สร้างความแตกต่างหลากหลายตามความตอ้งการของผูเ้รียน เช่น ดา้นวิชาชีพ 
กีฬา ดนตรี ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนคุณธรรม Montessori Thinking 
School  

4.  การส่ งเสริมการมี ส่ วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน  ดังน้ี                               
1) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบติัต่อโรงเรียนเอกชน ในฐานะผูจ้ดัการ
ศึกษาภายใตก้ฎกติกาท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนักบัโรงเรียนรัฐ 2) พฒันาประสิทธิภาพการท างานของ
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจงัหวดั (ปสกช.) ให้เป็นศูนย์กลางการ
ขบัเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาเอกชนอย่างแท้จริง 3) เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ี เป็นจุดแข็งของ
การศึกษาเอกชน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อระบบการศึกษาเอกชน 4) ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
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กบัหน่วยงาน/สถาบนัการศึกษาในต่างประเทศเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาเอกชนทงัในระบบและ
นอกระบบ และ 5) ส่งเสริมโรงเรียนเอกชนเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในอาเซียนและนานาชาติ 

5.  การส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศสถานศึกษานอกระบบ (Cluster) 2) จดักิจกรรมเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบให้เป็นท่ีรู้จกัของสังคม 3) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
4)ใชศ้กัยภาพของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
ระบบ5) ส่งเสริมระบบการเทียบโอนความรู้ การสะสมหน่วย ส่งเสริมระบบการเทียบโอนความรู้ 
การสะสมหน่วยกิต (Credit bank) Credit bank) 6) ยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิของผูเ้รียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานกรอบคุณวุฒิวชิาชีพ 7) พฒันาโรงเรียนเอกชนนอกระบบเป็น
ศูนยฝึ์กอาชีพ และ 8) ศึกษาแนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผูเ้รียนท่ียากจนหรือด้อย
โอกาส 

6. การพฒันาการศึกษาเอกชนในพืน้ที่จังหวดัชายแดนภาคใต้ ดงัน้ี 1) ยกระดบัคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยใหผู้เ้รียนใชส่ื้อสารและเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์ สะเตม็ศึกษา การบูรณาการอิสลามศึกษากบัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3) ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เช่น การปรับพื้นฐานความรู้ การสอนเสริมกิจกรรมส่งเสริมทกัษะ
วชิาการ ทกัษะอาชีพ ทกัษะชีวติ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์4) ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน
ท่ีให้ความรู้และประสบการณ์ด้านพหุวฒันธรรมแก่ผูเ้รียน 5) ส่งเสริมการจดัการศึกษาท่ีเป็น 
อตัลกัษณ์ของชุมชน ไดแ้ก่ สถาบนัศึกษาปอเนาะ ศูนยต์าดีกาฯ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
6) ส่งเสริมระบบการเทียบโอนผลการเรียนในศูนยต์าดีกาฯ/ปอเนาะกบัการเรียนโรงเรียนในระบบ  
7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีในการสนบัสนุนการจดัการศึกษา และ 8) พฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษาเอกชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่การวางแผนการพฒันา 

7.  การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดงัน้ี 1) ปรับปรุงโครงสร้างและ
จดัท าแผนอตัราก าลงัของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ทนัสมยั 2) พฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการแก่โรงเรียนและประชาชน 3) พฒันาการเป็น
ศูนยท์ะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ใหมี้ฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั เช่ือมโยงกบั
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานภายนอก 4) ศึกษาวจิยัเพื่อน าผลการศึกษาไปใชพ้ิจารณาก าหนด
นโยบายส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5) บูรณาการแผนพฒันา ยุทธศาสตร์และนโยบายจากส่วนกลาง 
เพือขบัเคล่ือนการพฒันาให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกนัทัว่ประเทศ และ 6) ให้ความรู้
ความเขา้ใจแก่เจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความเป็นเอกภาพในการปฏิบติังาน 
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ทั้งน้ีการด าเนินงานขบัเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการยึดยุทธศาสตร์ชาติ ยึด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนการศึกษาแห่งชาติ 2564 แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ปี พ .ศ . 2560 – พ .ศ . 2564 และแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ปี พ .ศ. 2560 – พ .ศ. 2564 ในการ
ขบัเคล่ือนการศึกษาเอกชน (พะโยม ชิณวงศ,์ 2560) 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนในยุคโลกาภิวตัน์ 
 การเปล่ียนแปลงทางกลยทุธ์มีอิทธิพลต่อการพฒันาองคก์าร ไม่วา่จะเป็นผลกระทบจาก
สภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ีการเมือง สังคมท่ีมีความซบัซ้อนและไม่แน่นอน ท าให้องคก์ารตอ้ง
มีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน ตอ้งใชก้ลยุทธ์ในการพฒันาองคก์าร มีการวางแผนการเปล่ียนแปลงเพื่อ
พัฒนาให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง ริชาร์ดเบคฮาร์ด (Richard Beckhard, 1998 อ้างถึงในเนตร์
พณัณา ยาวิราช, 2558, 65) กล่าววา่ การวางแผนอยา่งเป็นระบบข้ึนอยูก่บัการปรับปรุงผลการปฏิบติังาน 
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะตอ้งตระหนกัในการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์ และทางดา้นวฒันธรรมท่ีมา
จากแรงผลกัดนัของผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงปัจจุบนักลยุทธ์ขององค์การมกัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการควบคุม
กิจการ การสร้างพนัธมิตรธุรกิจ การสร้างเครือข่าย ซ่ึงจะตอ้งมีกลยุทธ์ในการแข่งขนั กลยุทธ์ทาง
การเงิน กลยทุธ์ทางการตลาดและตอ้งมีการสร้างทีมงาน วจิยัปฏิบติัการ การส ารวจผลสะทอ้นกลบั
ควบคู่ไปกบัการพฒันาองคก์าร 
 นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายในยุคปัจจุบนั เม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียน องคก์าร
ทุกองค์การจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยอาจมีการปรับร้ือระบบ (Reengineering) 
การปรับโครงสร้างการปฏิรูป (Transforming) การปรับองค์การแบบแนวราบ (Flattening) การลด
ขนาดองคก์าร (Downsizing) ทั้งน้ีเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากการแข่งขนัในระดบัสากลมี
มากข้ึน (Laura Rubach, อา้งถึงในเนตร์พณัณา ยาวิราช, 2558, 65) ยิ่งกว่านั้นการแข่งขนัในระดบั
สากลเป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบอย่างยิ่ง ถ้ามีการบริหารท่ีผิดพลาดอาจท าให้องค์กรมีพนักงานมาก
เกินไป เช่ืองชา้ ท างานยุง่ยากมากข้ึน การท างานไม่มีประสิทธิภาพ การแข่งขนัท่ีมากข้ึนตอ้งมีการ
เพิ่มผลผลิต คู่แข่งมีจ  านวนมากข้ึน ตน้ทุนสูง แรงกดดนัจากภายนอกและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อการท างานในองคก์ร การปรับตวัขององคก์รจึงตอ้งเกิดข้ึนไปตามการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม สรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 2.8 ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.8 การปรับตวัขององคก์รตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
ทีม่า : Brown (2010) 
(อา้งถึงใน เนตร์พณัณา ยาวริาช, 2558 , 66) 
 

 นโยบายการศึกษาในศตวรรษที ่21 
 ในศตวรรษท่ี 21 ประเทศไทยไดก้ าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการศึกษาท่ีส าคญั 
มีดงัน้ี 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – พ .ศ . 2579 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 75 – 80) ให้ความส าคัญกับการสร้างระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกหลกัของการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษยแ์ละ
รองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกศตวรรษท่ี 21โดยมีวิสัยทศัน์               
คือ “คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอยา่งเป็นสุข สอดคลอ้ง
กบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21”  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์
ในการจดัการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพฒันาระบบและกระบวนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลกัษณะทกัษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบั
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ               
ยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก

องคก์าร 
(An Organization) 

ผูแ้ข่งขนั 

(Competitors)mpetito
rs) ลูกคา้ 

 (Customers) 

รัฐบาล 

 (Governments) 

ผูถื้อหุน้ 
(Stockholders) 

ผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต 

(Suppliers) 

สงัคม 

 (Society) 

พนกังานและสหภาพ
แรงงาน (Employees 

and Unions) 
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สามคัคีและร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ 4) เพื่อน าประเทศไทยกา้วขา้มกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง และความเหล่ือมล ้า
ภายในประเทศลดลง นอกจากน้ีมีเป้าหมาย 2 ดา้น คือเป้าหมายด้านผูเ้รียน (Learner Aspirations) 
และเป้าหมายของการจดัการศึกษา (Aspirations) โดยเป้าหมายดา้นผูเ้รียนนั้นมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน
ใหมี้คุณลกัษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบดว้ยทกัษะและคุณลกัษณะดงัน้ี 

3Rs ไดแ้ก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
8Cs ได้แก่ทกัษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทกัษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) ทกัษะ
ดา้นความเขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน์ (Cross – cultural Understanding) ทกัษะดา้นความ
ร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน
การส่ือสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) 
ทกัษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรม
จริยธรรม(Compassion) 
 ส าหรับเป้าหมายของการจดัการศึกษา (Aspirations)ของแผนการศึกษาแห่งชาติมี 5 ประการ 
คือ1) ประชากรทุกคนเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอยา่งทัว่ถึง (Access)  2) ผูเ้รียนทุกคน 
ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) 3) ระบบ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศกัยภาพ (Quality) 
4) ระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุม้ค่าและบรรลุเป้าหมาย 
(Efficiency) และ5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทนัการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวตัและ
บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 

นอกจากน้ีแผนการศึกษาแห่งชาติไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาการศึกษาภายใต ้ 
6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 103-139 ) ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ โดยมี
เป้าหมายดังนี ้

1.1  คนทุกช่วงว ัยมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

1.2  คนทุกช่วงวยัในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละพื้นท่ีพิเศษ ไดรั้บ
การศึกษาและเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
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1.3 คนทุกช่วงวยัไดรั้บการศึกษา การดูแลและป้องกนัจากภยัคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
              ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมาย ดังนี ้

2.1 ก าลงัคนมีทกัษะและมีสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของตลาดงานและการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถาบนัการศึกษาและหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาผลิตบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะดา้น 

2.3 การวจิยัและพฒันาเพื่อสร้างองคค์วามรู้ และนวตักรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมี
เป้าหมายดังนี ้

3.1 ผูเ้รียนมีทกัษะและคุณลกัษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทกัษะและคุณลกัษณะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3.2 คนทุกช่วงวยัมีทกัษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานวชิาชีพ และพฒันาคุณภาพชีวติไดต้ามศกัยภาพ 

3.3  สถานศึกษาทุกระดบัการศึกษาสามารถจดักิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร
อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.4  แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวตักรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 

3.5  ระบบและกลไกการวดัการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6  ระบบการผลิตครู อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาไดม้าตรฐานระดบัสากล 
3.7  ครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

             ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทยีมทางการศึกษา โดยมี
เป้าหมายดังนี ้

4.1 ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บโอกาสและความเสมอภาคในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผา่นเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษา ส าหรับคนทุกช่วงวยั  
4.3 ระบบขอ้มูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

เพื่อการวางแผนการบริหารจดัการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
โดยมีเป้าหมายดังนี ้
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5.1 คนทุกช่วงวยั มีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีคุณธรรม จริยธรรมและนอ้มน าแนวคิด
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ท่ี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ี เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม คุณธรรม จริยธรรม และการน้อมน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบติั 

5.3  การวิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมดา้นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   
              ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
ดังนี ้

6.1 โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจดัการการศึกษามีความคล่องตวั ชดัเจน 
และสามารถตรวจสอบได ้             

6.2 ระบบการบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและพื้นท่ี กฎหมายและรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน สถานศึกษา และความตอ้งการก าลงัแรงงานของประเทศ  

6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม 
สร้างขวญัก าลงัใจ และส่งเสริมใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 

ปัญหาและความท้าทายจากสภาวการณ์ของโลก 
ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงและด ารงอยูภ่ายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีเป็น

พลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ทั้ งในส่วนท่ีเป็นแรงกดดนัจากภายนอก จากกระแส 
โลกาภิวตัน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งแรงกดดนัภายใน จากสภาวการณ์                 
และการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างประชากรท่ีส่งผลให้ประเทศเขา้สู่สังคมสูงวยัการเปล่ียนแปลง
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการเตรียมความพร้อมของพลเมืองและประเทศเพื่อ
รองรับการปรับเปล่ียนประเทศไปสู่“ประเทศไทย 4.0” ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี                
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) 
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวลว้นส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาซ่ึงเป็นกลไกหลกัของประเทศในการ
พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์อนัเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศซ่ึง
ประเด็นหน่ึงท่ีเป็นปัญหาและความทา้ทายท่ีเกิดจากจากระบบการศึกษาคือ การจดัการศึกษายงัขาด
คุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยงัอยู่ในระดับ
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ค่อนขา้งต ่าคนไทยไดรั้บโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึนโดยมีจ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวยั
แรงงานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองแต่เม่ือพิจารณาคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) พบว่า มีค่าเฉล่ียต ่าในทุกกลุ่มสาระและผลคะแนนจากการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) อยู่ในระดบัต ่ากว่าอีกหลายประเทศท่ีมีระดับการ
พฒันาใกลเ้คียงกนัปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากขอ้จ ากดัเร่ืองหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอนท่ีเน้น
การสอนเน้ือหาสาระและความจ ามากกว่าการพฒันาทกัษะและสมรรถนะส่งผลให้ผูเ้รียนขาด
ความคิดสร้างสรรค์ปัจจยัสนับสนุน การจดัการเรียนการสอนและครูท่ีมีคุณภาพยงักระจายไม่ทัว่ถึง
โดยเฉพาะในพื้นท่ีห่างไกลนอกจากน้ีการบริหารจดัการของสถานศึกษายงัไม่เหมาะสม ขาดความ
คล่องตวั เน่ืองจากมุ่งเนน้การบริหารตามกฎระเบียบ (Rule Driven) มากกวา่การบริหารเพื่อใหบ้รรลุผลตาม
เป้าหมาย (management Driven) ประเทศไทยจึงตอ้งปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ระบบการศึกษาเป็นกลไก
หลกัของการขบัเคล่ือนประเทศตามโมเดล“ประเทศไทย 4.0” ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยนีวตักรรม
และความคิดสร้างสรรค์ภายใตก้รอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) และกรอบทิศทาง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ท่ีสามารถน าพา
ประเทศไปสู่ความมัน่คงมัง่คัง่และย ัง่ยืนในโลกท่ีหน่ึงในอีก 20 ปีขา้งหน้าและรองรับการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีทักษะความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในศตวรรษท่ี  21 ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจโลกท่ีมีการแข่งขนัภายใตก้ลไกตลาดเสรีและไร้พรมแดนโดยมีประเด็นเร่งด่วนท่ีตอ้ง
ด าเนินการในระยะ 5 ปีแรกเพื่อการเปล่ียนระบบคิด (Mind Set) และปรับกระบวนทศัน์ (Paradigm) 
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, 69 - 73) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 
ภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2559 มาตรา 65

ไดก้ าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในระยะยาว พร้อมกบั
การปฏิรูปและการพฒันาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั ซ่ึงจะช่วยยกระดบัคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาค
ส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพน้หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหล่ือมล ้า ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ และปัญหาความขดัแยง้ใน
สังคม รวมถึงสามารถรับมือกบัภยัคุกคามและบริหารจดัการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและ
สามารถเปล่ียนผ่านประเทศไปพร้อม ๆ กบัการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ใหม่ของโลกได ้ซ่ึงจะท าให้
ประเทศไทยยงัคงรักษาบทบาทส าคญัของเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติให้มีความ
มัน่คง และคนไทยมีความอยูดี่มีสุขอยา่งถว้นหนา้กนัโดยสาระส าคญัของยทุธศาสตร์ชาติประกอบดว้ย 
วิสัยทศัน์และเป้าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตอ้งบรรลุร่วมกนั รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
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มาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนตอ้งมุ่งด าเนินการไป
พร้อมกนัอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซ่ึงส่ิงท่ีคนไทยทุกคนตอ้งการ คือ ประเทศไทย
มัน่คง มัง่คัง่และย ัง่ยืน ในทุกสาขาก าลงัอ านาจของชาติ ภายใตว้สิัยทศัน์ “ประเทศมีความมัน่คง มัง่
คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี
ยุทธศาสตร์หลัก 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ                                
2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศกัยภาพคน 4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัทาง
สังคม 5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 6) ยุทธศาสตร์การปรับ
สมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ (ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2559, 11 - 12) 
 ดงันั้นทุกองค์การและคนไทยทุกคนจะตอ้งร่วมมือกนัทุกภาคส่วนในการด าเนินการ
ตามกรอบยทุธศาสตร์อยา่งประสานสอดคลอ้ง เพื่อช่วยยกระดบัคุณภาพของประเทศไทยและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพน้หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั สามารถ
รักษาบทบาทส าคญัของเวทีโลก ด ารงรักษาความเป็นชาติใหมี้ความมัน่คง และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากนั รวมทั้งรับมือกับภยัคุกคามและบริหารจดัการความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตและสามารถเปล่ียนผา่นประเทศไปพร้อม ๆ กบัการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ใหม่ของ
โลกได ้

แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ.2564) 

(ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ, 2559, 50-56) ได้น้อมน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลพัธ์ให้เกิดกบั
ผูเ้รียนและด าเนินงานภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยสะทอ้นถึงการ
จดัการทรัพยากร เพื่อมุ่งบรรลุความส าเร็จต่อเด็ก เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชน โดยมี
เป้าหมายส าคัญ 5 ด้าน คือการเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปี ข้างหน้านอกจาก
เป้าหมายท่ีส าคญัทั้ง 5 ดา้นน้ี การด าเนินงานของแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยงัมุ่งหวงั
เห็นความส าเร็จท่ีชัดเจนในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองของผูเ้รียน ตาม
วิสัยทัศน์“มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม”โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายเพื่อการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนดไวใ้น 6 
ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่  1) ยทุธศาสตร์การพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การวดั
และประเมินผล  2) ยุทธศาสตร์ยกระดบัคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา 
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3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพฒันาก าลงัคน การวิจยั และนวตักรรมรองรับความตอ้งการของตลาดงาน 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  4) ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ และ
เทคโนโลยดิีจิทลั 5) ยทุธศาสตร์พฒันาคุณภาพคนทุกช่วงวยัและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ  
6) ยุทธศาสตร์พฒันาระบบบริหารจดัการ และการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของทุกภาคส่วน 
โดยมีหลกัการคือ 1) รัฐมีหนา้ท่ีจดัการใหพ้ลเมืองทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถ
พฒันาขีดความสามารถท่ีมีอยู่ในตวัตนของแต่ละบุคคลให้เต็มตามศกัยภาพ จากการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในสังคม 2) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานตามศกัยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล 3) แยกบทบาทอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบของรัฐ ในฐานะผูก้  ากบันโยบายและแผน ผูก้  ากบัการศึกษา ผูป้ระเมินผลการศึกษา 
ผูส่้งเสริมสนบัสนุน และผูจ้ดัการศึกษาออกจากกนั 4) รัฐพึงปฏิบติัต่อสถานศึกษาภายใตก้ฎกติกา 
ระเบียบ วิธีปฏิบติั ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 5) ทุกภาคส่วนของสังคม ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมจากการได้รับการศึกษาของพลเมืองตอ้งมีส่วนร่วมระดมทุน และร่วมรับภาระ
ค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษา 6) สถานศึกษาตอ้งบริหารและจดัการท่ีแสดงความรับผิดชอบ (Accountability) 
ต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาท่ีให้แก่ผูเ้รียน 7) รัฐจะก าหนดกรอบทิศทางการพฒันา
ก าลังคน จ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา คณะ/สาขาวิชาท่ีสนองตอบต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ และ 8) หลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนการสอนตอ้งมี
ความยืดหยุน่หลากหลาย สนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียน ทั้งผูท่ี้อยู่ในวยัเรียน และผูท่ี้อยู่ในก าลงั
แรงงานโดยมีเป้าหมายสุดทา้ย คือ1) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการ
พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย ์(Productivity) ท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถกา้วขา้มกบัดกัของประเทศท่ีมีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีพฒันาแลว้อยา่งย ัง่ยืน ภายใตพ้ลวตัรของโลกศตวรรษท่ี 21 2) ประชากร
ทุกช่วงวยัสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู้ จากระบบ
การศึกษาท่ีมีความยืดหยุน่ หลากหลาย และตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนเพื่อยกระดบัชนชั้น
ของสังคม ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) ท่ีเอ้ือต่อการสร้าง
สังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ท่ีประชาชนสามารถแสวงหาความรู้
และเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 3) ผู ้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถเต็มตามศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัตนของแต่ละบุคคล และมีคุณลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค ์
มีองคค์วามรู้ท่ีส าคญัและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งทกัษะการด ารงชีวิตและทกัษะ
ความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบติังานท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน
และการพฒันาประเทศ 4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนท่ีเพียงพอส าหรับการจดัการศึกษาท่ีมี
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คุณภาพมาตรฐาน จากการส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนใน
สังคม ผา่นการเสียภาษีตามสิทธิและหนา้ท่ีของพลเมือง การบริจาค และการร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษา และ 5) สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ดว้ยคุณภาพและมาตรฐาน                 
ระดบัสากล สามารถให้บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการบริบทเชิงพื้นท่ีระดบัประเทศและระดบัภูมิภาค
ในฐานะท่ีเป็นศูนยก์ลางของการบริการดา้นการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และ
เป็นภาคเศรษฐกิจหน่ึงของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ท่ีสร้างรายได้ให้กับ                  
ประเทศไทย 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้หลกัการของแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะ
พฒันาประเทศไทยไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื ใหเ้กิดข้ึนในอนาคตนั้น จะตอ้งใหค้วามส าคญั
กับการเส ริมสร้างทุนของประเทศท่ีมีอยู่ให้ เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับ เคล่ือน
กระบวนการการพฒันาทั้งในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพฒันาคน” ให้มีการเตรียม
ความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือทกัษะการเรียนรู้
และการเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคน โดยการน้อมน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกตใ์ช้ทั้งใน
เชิงระบบและโครงสร้างของสังคมไทยใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรี 

(2559, 63-65) กล่าวถึงการพฒันาประเทศในระยะของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) สรุปดงัน้ี การก าหนดวสิัยทศัน์คือ มุ่งสู่การเปล่ียนผา่นประเทศไทยจาก
ประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง ไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คงและย ัง่ยืน สังคมอยูร่่วมกนัอยา่ง
มีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน” ของประเทศ โดยมี
หลกัการพฒันาประเทศท่ีส าคญัยึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” และ 
“คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ท่ีต่อเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9-11 
และยึดหลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้ าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวตักรรมโดยท่ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นกลไกเช่ือมต่อในล าดบัแรกท่ีจะก ากบัและส่งต่อแนวทางการพฒันาและเป้าหมายใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบติัในทุกระดบัและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกนั ซ่ึงจุด
เปล่ียนส าคญัในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 มีหลายเร่ือง ไดแ้ก่ 1) การก ากบั
กรอบเป้าหมายและแนวทางการพฒันาหลกัในระยะยาวดว้ยยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยท่ีแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นกลไกเช่ือมโยงสู่การขบัเคล่ือนการพฒันาก าหนด



54 

เป้าหมายท่ีจะต้องบรรลุและแนวทางพฒันาท่ีต้องด าเนินการในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี             
2) การปรับเปล่ียนเร่ืองการเช่ือมต่อกบัการแปลงแผนสู่การปฏิบติัให้มีกรอบและทิศทางในการก ากบั
ท่ีชัดเจนข้ึน โดยได้ก าหนดแนวทางการพฒันาในรายละเอียดท่ีจะเช่ือมต่อถึงการปฏิบติั ก าหนด
แผนงาน/โครงการกลุ่มส าคญั ท่ีตอ้งด าเนินการในการรับแผนงานและโครงการส าคญั (Flagship 
Program) นอกจากน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ก าหนดยุทธศาสตร์ไว1้0 
ยุทธศาสตร์โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจยั
สนบัสนุน ดงัน้ี 1) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์2) ยทุธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมและความเหล่ือมล ้ าในสังคม 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน 4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน              
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย ัง่ยืน                           
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 7) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) ยุทธศาสตร์การพฒันา
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรม 9) ยทุธศาสตร์การพฒันาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
และ10) ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันาส านกันายกรัฐมนตรี 

สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ีผลต่อการพฒันาประเทศในอนาคต 
 สถานการณ์การเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาประเทศไทยในอนาคต
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) มีดงันี ้

1.  ด้านเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจโลกยงัมีแนวโน้มขยายตวัช้ารูปแบบการค้ามีแนวโน้ม
เปล่ียนแปลงไปสู่การคา้เสรีมากข้ึนและมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายข้ึนบทบาทของ
ประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคอาเซียนจะมากข้ึน 

2.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด เป็นกุญแจส าคญัของความกา้วหน้า
ทางเศรษฐกิจและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการท างานเช่น การปฏิวติัดิจิทัล (Digital revolution)    
ท  าให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ทในทุกส่ิงทุกอยา่ง (Internet of things) การเขา้สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (The 
Fourth Industrial Revolution) จะเป็นยคุท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยใีนกระบวนการผลิตทั้งหมด 

3.  การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เช่น การเขา้สู่สังคมสูงวยัของโลกแรงงานทกัษะสูงและ
มีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากในขณะท่ีแรงงานทกัษะต ่าจะตกงานความเหล่ือมล ้ า
หรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรม 4.0  และการเคล่ือนไหลของกระแสวฒันธรรมโลกท่ีรวดเร็วข้ึนในยคุดิจิตอล 

4.  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้ความ
ร่วมมือทางด้านน้ีมีความเขม้ข้นมากข้ึนเช่น ขอ้ตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปล่ียนแปลง
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สภาพภูมิอากาศจะทวีความเขม้ขน้การเติบโตของลทัธิก่อการร้ายและวิกฤติอพยพยา้ยถ่ินของผูล้ี้ภยั
ในยุโรปท่ีก าลงัแผข่ยายการบริหารจดัการอาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพความเส่ียงดา้นภูมิ
รัฐศาสตร์และการสร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ 

5.  วาระการพฒันาของโลกหลงั ค.ศ. 2015 เป็นการก าหนดทิศทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของโลก
ในอีก 15 ปีขา้งหนา้ 

6.  ความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ เช่น ความเส่ียงด้านภูมิรัฐศาสตร์และการ
สร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจสถานการณ์ความมัน่คงกบัประเทศรอบบา้นการเติบโตของลทัธิ
ก่อการร้ายและวกิฤติอพยพยา้ยถ่ินของผูล้ี้ภยัในยโุรปท่ีก าลงัแผข่ยายการบริหารจดัการอาชญากรรม 
ไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพ 
 จะเห็นไดว้า่สถานการณ์การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ มีผลต่อการพฒันาประเทศไทยใน
อนาคตเป็นอย่างยิ่งจ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเตรียมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนโดยอาศยัความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความท้าทายในการพฒันาประเทศไทย 
ความทา้ทายในการพฒันาประเทศไทยในระยะต่อไป สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. ด้านเศรษฐกิจ การขยายตวัทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงมีความผนัผวนมากข้ึนและ               

มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัไม่เพียงพอท่ีจะท าใหห้ลุดพน้จากการเป็นประเทศรายไดป้านกลางได ้
2.  สังคม ศกัยภาพและระดบัคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายดา้นยงัต ่ากวา่เป้าหมายและ

ไม่สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ 
3.  ด้านส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใชใ้นการพฒันาจ านวนมาก

ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมอยา่งต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
มากข้ึนปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

4.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการประเทศยงัไม่
บรรลุเป้าหมายเพราะการบริหารจดัการในภาครัฐยงัมีประสิทธิภาพต ่าบริการสาธารณะมีความล่าช้าและ
ไม่ไดม้าตรฐานสากลภาครัฐมีโครงสร้างท่ีใหญ่และซบัซอ้นข้ึนคุณภาพของบุคลากรภาครัฐลดลง 

5.  ความมั่นคง ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัปัญหาความไม่มีเสถียรภาพและความมัน่คง
ภายในประเทศและภยัคุกคามจากภายนอกเพิ่มมากข้ึนหลายรูปแบบจะท าให้ท าลายความเช่ือใจ
เช่ือมัน่ในภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลกโดยมีปัญหาคือปัญหาความมัน่คงภายในประเทศมี
ความซับซ้อนสะสมมานานและขยายวงกวา้งจากเดิมจนมีสัญญาณเตือนถึงความเสียหายท่ีกาลงั
เกิดข้ึนปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติมีหลากหลายรูปแบบและวธีิการท่ีซบัซอ้นมากข้ึน 
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โอกาสและความเส่ียงของสภาพแวดล้อมท่ีประเทศไทยจะตอ้งเผชิญใน 5 ปีขา้งหน้า 
สรุปไดคื้อ 1) ฐานการผลิตและบริการมีความเขม้แข็งและสามารถต่อยอดต่อไป 2) ความร่วมมือ
และโอกาสใน ASEAN และ RCEP เช่น ขยายตลาดปัจจยัการผลิตและแรงงานศูนยก์ลางดา้นการ
ผลิตบริการและโลจิสติกส์และ 3) โอกาสในการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองเช่น ชนชั้นกลางของ
โลกขยายตวัความร่วมมือของไทยในกรอบต่าง ๆ ทั้งพหุภาคีและทวิภาคีมีความเขม้ขน้มากข้ึนเป็น
สังคมผูสู้งอายุเต็มตวั เม่ือส้ินแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 เศรษฐกิจโลก
เติบโตชา้และผนัผวนทุกประเทศตอ้งแข่งขนัสูงความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพื่อนบา้น
และคู่คา้เพิ่มข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 
 กล่าวโดยสรุปประเทศไทยยงัตอ้งใช้เวลาในช่วงเปล่ียนผ่านอีกค่อนขา้งนาน และยงัมี
ความเส่ียงท่ีจะไม่สามารถก้าวข้าม กับดักความยากจน Middle Income Trap ในช่วงเปล่ียนผ่าน
ดงักล่าวยงัตอ้งอาศยัปัจจยัการขบัเคล่ือนการขยายตวัเชิงปริมาณและปรับเปล่ียนเขา้สู่การขบัเคล่ือน
เชิงคุณภาพมากข้ึน 
 การเปลีย่นแปลงขององค์การในศตวรรษที ่21 
 การเปล่ียนแปลงขององค์การในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีท้าทายต่อการ
บริหารงานผูบ้ริหารเผชิญกบัความไม่แน่นอนในการแข่งขนั (Brown, 2010 อา้งใน เนตร์พณัณา ยาวิราช, 
2558, 67) ได้แก่ 1)กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นอุปสรรคหรือเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงาน 2) การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ ทั้ งภายในประเทศและคู่แข่งจากต่างประเทศ 3) การ
เปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค ในดา้นการด าเนินชีวิตและแนวโนม้ของประชากร และ 4) การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการผลิต การให้บริการ  ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพื่อหา
วิธีการแกไ้ขให้สถานการณ์ดีท่ีสุด ตอ้งมีการพฒันาสินคา้ใหม่ การเปล่ียนแปลงดา้นราคา การลด
ตน้ทุนการผลิต การต่อรองของผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต และพฒันาเทคโนโลยมีาใชใ้นการผลิตหรือ
ใหบ้ริการ เป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการแข่งขนัของธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 สรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 2.9 ดงัน้ี 
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ภาพที ่2.9 การเปล่ียนแปลงขององคก์ารในศตวรรษท่ี 21 
ทีม่า : Brown (2010) An Experiential Approach to Organization Development 8th edition 

(อา้งถึงใน เนตร์พณัณา ยาวริาช, 2558, 68) 
 

 การท่ีองค์กรจะประสบความส าเร็จในทุกวนัน้ี ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความยืดหยุ่นเสมอมี
ความรวดเร็ว มีนวตักรรมใหม่ ๆ และทา้ทายกบัสภาพการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั (Reich,1998) 
การใชอ้งคก์ารเสมือน (Virtual Organization) จะช่วยให้ท างานไดต้ลอด ท าใหเ้กิดเป็นเครือข่ายการ
ท างานท่ีประสานกนั นักวิชาการเช่ือว่าการพฒันาองค์การท่ีประสบความส าเร็จในศตวรรษท่ี 21 จะ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น ดงักล่าว นอกจากน้ีโยก้ี เบอร์ร่า (Yogi Berra, 2008, อา้งถึงใน 
เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2558, 70) ได้กล่าวไวว้่า ความส าเร็จขององค์การในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมี
คุณลกัษณะ สรุปไดด้งัน้ี  

1. รวดเร็ว (Faster) มีการกระท าและการคิดท่ีเร็วกว่าคู่แข่งขนั เป็นผูข้บัเคล่ือนคนแรก 
 (First Mover) มีการตอบสนองต่อนวตักรรมใหม่ ๆ  

องค์การในศตวรรษที2่1 

-มีความรวดเร็ว 

-มีคุณภาพ 

-พนกังานมีความผกูพนั 

-เนน้ลูกคา้เป็นหลกั 

-เป็นองคก์ารขนาดเลก็ 
 

คู่แข่งรายใหม่ 

-ในประเทศ 

-ต่างประเทศ 

มกีารแข่งขันทีไ่ม่แน่นอน 

- มีกฎระเบียบ 

- มีการก าหนดราคา 

- มีผูจ้  าหน่ายปัจจยัการผลิต 

มเีปลีย่นแปลงของลูกค้า 

- ตามไลฟ์สไตล ์

- แนวโนม้ของผูบ้ริโภค 

 

เทคโนโลยี 

- มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 

- มีเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
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2. ค านึงถึงคุณภาพ (Quality Conscious) มีส านึกของความมีคุณภาพท่ีมอบให้แก่ลูกคา้
เสมอ 

3. ค านึงถึงพนักงาน (Employee Evolved) ให้ความส าคญักบัคุณค่าของมนุษยแ์ละพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์

4.  ค านึงถึงลูกคา้ (Customer Oriented) สร้างสินคา้บริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อลูกคา้
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

5.  มีขนาดเล็ก (Smaller) โดยสร้างหรือเพิ่มหน่วยเล็ก ๆ ข้ึนมาหรือแตกเป็นหน่วยงานยอ่ย ๆ 
บริหารงานอยา่งมีความเป็นอิสระ 

กล่าวโดยสรุปแล้วในศตวรรษท่ี 21 การท่ีองค์กรจะประสบความส าเร็จผู ้บริหารมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง โดยเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ทนัสมยั และก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลง            
ของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์รในปัจจุบนัเพื่อให้องคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่งสูงสุด 
 แนวคิดการอยู่รอดขององค์การในยุคปัจจุบัน 

ค าว่า VUCA เป็นค าย่อของสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีผูน้ าองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน
กล่าวถึง สรุปไดด้งัน้ี 

1. Volatility (V) การเปลี่ยนสภาพ ในสภาวะปัจจุบนัสภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วเกิดข้ึนตลอดเวลา มีการเปล่ียนแปลงท่ีคาดไม่ถึง (Unexpected) เกิดข้ึนไดเ้สมอมีทั้ง
ระดบัความรุนแรงและมีพลวตัรขบัเคล่ือน ส่ิงท่ีเราเห็น ขอ้มูลท่ีเราได้รับไม่มีความเสถียร (Unstable)              
มีขอ้มูลใหม่เขา้มาท าใหป้รับเปล่ียนไดเ้สมอ เน่ืองดว้ยสภาพการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลา 

2.  Uncertainty (U) ความไม่แน่นอน เป็นสัจธรรมท่ีเราตอ้งยอมรับอยูแ่ลว้วา่ทุกส่ิงทุกอยา่ง
ในโลกน้ีตั้งอยูบ่นความไม่แน่นอนเพราะมีตวัแปร (Variables) มากมายท่ีไม่สามารถควบคุมไดท้ั้งหมด 
แมว้่าเราจะมีขอ้มูล ความรู้วิชาการและเทคโนโลยี แต่ก็มีขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถรับรู้และจดัการทั้งหมด
ได้ในเวลาเดียวกนั ส่ิงท่ีเรายงัไม่รู้มีอีกมากมายในโลกน้ี ท าให้เราควบคุมส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ย่างจ ากดั  
ส่ิงท่ีควบคุมไม่ไดมี้อีกมากมายท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางออ้มไดเ้สมอ เน่ืองจากว่า
เราคาดการณ์ล่วงหนา้ไดย้าก 

3.  Complexity (C) ความซับซ้อน เร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนัเหมือนกบั
เป็นเร่ืองง่าย ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว แต่จริง ๆ แลว้แต่ละเร่ืองมีความซบัซ้อนอยา่งมาก เน่ืองจาก
สภาพสังคมในปัจจุบนัมีความซับซ้อนมากกว่าสังคมในอดีต  ความรวดเร็วของเทคโนโลยีท่ีสามารถ
เช่ือมโยงการติดต่อทัว่โลกไดอ้ย่างรวดเร็ว ท าให้ยากต่อการควบคุม ความสับสนวุน่วายเกิดข้ึนได้
เสมอในเวลาเดียวกนั 
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4.  Ambiguity (A) ความคลุมเครือ ก ากวม ในยุคท่ีมีข้อมูลส่ือสารกันทั่วโลกอย่าง
รวดเร็วและมากมายการรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท าให้เกิดความไม่ชดัเจน (Unclear) 
เกิดความคลุมเครือ ก ากวมในความหมาย ท าให้เกิดความไม่แน่ใจและยากท่ีจะตดัสินใจได้อย่าง
ถูกตอ้ง เน่ืองจากไม่แน่ใจวา่ทุกเร่ืองเป็นเร่ืองจริงทั้งหมดท่ีสามารถเช่ือถือได ้

สภาพของสังคมในโลกปัจจุบนัอยูใ่นสภาวะทั้งส่ีดงัท่ีกล่าวมา ผูน้ าองคก์รทุกองคก์รตอ้ง
เผชิญและต้องบริหารจดัการให้ได้ภายใตส้ภาวการณ์  VUCA ซ่ึงเร่ิมต้นมาจากในค่ายทหารของ
กองทพัสหรัฐอเมริกา ท่ีสอนการประเมินสถานการณ์ เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์การรบ เพราะ
การท าสงครามในรูปแบบใหม่ เป็นสงครามเยน็ท่ีสภาพการต่อสู้กบัศตัรูไม่ไดต้ั้งกองทหารเป็นแบบ
แนวรบต่อสู้กนัเหมือนในอดีต แต่เป็นการต่อสู้ในหลากหลายรูปแบบ ผูน้ ากองทพัจึงตอ้งประเมิน
สถานการณ์การต่อสู้อยูต่ลอดเวลา บนฐานขอ้มูลท่ีไม่แน่นอน ซบัซ้อน คลุมเครือและเปล่ียนแปลง
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผูน้ าองคก์รธุรกิจไดน้ าความคิดของทหารสหรัฐอเมริกา มาปรับใช ้เน่ืองจากเห็นวา่
สถานการณ์การแข่งขนัทางธุรกิจในเวลาน้ีมีลกัษณะคล้ายกบัการท าสงคราม เหมือนกัน มีการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงและตอ้งใชห้ลากหลายรูปแบบวธีิการในการแข่งขนัเหมือนท าสงครามกนั 

ในยุคปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นองค์กรธุรกิจเอกชน หน่วยงานราชการหรือองคก์รมูลนิธิการ
กุศล ตอ้งด ารงอยูใ่นสภาวะท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน 
สังคมและเทคโนโลยีผูน้  าองค์กรทุกองค์กรต้องคิดว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรสามารถอยู่รอด 
(Survive)ได้ และพฒันาให้มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดความย ัง่ยืน วงจรการเปล่ียนแปลงของ
องคก์รจะเร่ิมจากสภาวะปัจจุบนัท่ีเป็นปกติ องคก์รตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนและการเปล่ียนแปลง
ของสภาพการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน สังคม และเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงต่อเน่ืองตลอดเวลา 
องคก์รจ าเป็นตอ้งท าการปรับตวัใหส้ามารถต่อสู้กบัปัญหาอุปสรรค และสามารถแข่งขนัได ้ องคก์ร
ต้องปรับตัวใหม่เพื่อท าให้องค์กรสามารถอยู่รอดและเกิดการพฒันาต่อไปได้ โดยต้องด้ินรน
เปล่ียนแปลงจากสภาวะปกติในปัจจุบนัไปสู่สภาวะใหม่ท่ีดีกว่า เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
องค์กรจะเขา้สู่สภาวะใหม่ท่ีองค์กรปรับตวักลายเป็นสภาวะใหม่ขององค์กรท่ีผูน้ าองค์กรตอ้งน า
องคก์รให้สามารถอยู่รอดไดแ้ละเติบโตอย่างย ัง่ยืนต่อไป ซ่ึงสภาวะใหม่ขององค์กรจะอยู่ไดร้ะยะ
หน่ึงก็จะกลายเป็นสภาวะปกติขององคก์รอีกคร้ัง องคก์รจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงปรับตวัไปสู่
สภาวะรอบใหม่ขององคก์รอีกคร้ังหน่ึงเป็นวฏัจกัรวงจรการเปล่ียนแปลงขององค์กรไปเร่ือย ๆ ซ่ึง
ในอดีตวงจรการเปล่ียนแปลงขององค์กรรอบหน่ึงจะใช้เวลา 7-10 ปี แต่ปัจจุบนัวงจรการเปล่ียนแปลง
สั้นลงมากตอ้งเปล่ียนแปลงกนัทุกปีหรือสองปีตามแต่สถานการณ์มีขอ้เสนอแนะจากนกัวิชาการใน
การปรับตัวขององค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้เม่ือสถานการณ์อยู่ในสภาวะ VUCA 
ดงัต่อไปน้ี 
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1.  Business Agility เป็นองค์กรท่ีมีความคล่องตัวทางธุรกิจ หมายถึงองค์กรมีความ
พร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างทันเวลา เม่ือ
สถานการณ์เปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจก็ตอ้งเปล่ียนไปตามสถานการณ์ ซ่ึงการท่ีองค์กรจะ
เปล่ียนแปลงได้อย่างคล่องตวัรวดเร็วได้นั้น องค์กรตอ้งมีผูน้ าท่ีมีความรู้ความสามารถ (Talent 
leader) มีเครือข่ายขอ้มูลท่ีกวา้งขวาง ท าให้ไดรั้บทราบขอ้มูลจากหลายแหล่ง พร้อมทั้งสามารถน า
ขอ้มูลมาตรวจสอบวเิคราะห์ไดร้วดเร็วและปรับตวัไดท้นัเวลา 

2.  Strategic Workforce Planning เป็นองค์กรท่ีมีการวางแผนยุทธศาสตร์เก่ียวกบัการ
ใชบุ้คลากร องคก์รตอ้งรู้วา่มีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพมากแค่ไหนก่อนจะท าแผนยทุธศาสตร์ เพื่อจะได้
รู้จุดแขง็จุดอ่อนขององคก์รในการใชท้รัพยากรบุคคล ถา้องคก์รยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
องค์กรก็ไม่สามารถแข่งขนัได้ จึงตอ้งส ารวจว่าองค์กรยงัขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถและเก่ง 
ดา้นใด (Talent Gap) เพื่อจะไดแ้สวงหามาเพิ่มเติม และพฒันาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพภายในองคก์รให้
มีความสามารถสูงข้ึน 

3. Pursuit of readiness เป็นองค์กรท่ีมีการเตรียมความพร้อมขององค์กรตลอดเวลา 
และถือว่าความพร้อมเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในการแข่งขนั เพราะโลกธุรกิจปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึน ถา้องคก์รไม่พร้อมแข่งขนัก็ไม่สามารถอยูร่อดได ้องค์กรตอ้งเตรียมความพร้อมท่ีจะแข่งขนัอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีมีความสามารถในองคก์รเป็นอนัดบัแรก 

4.  Gathering and Using Data เป็นองค์กรท่ีมีการประมวลข้อมูลและใช้ข้อมูลอย่างชาญ
ฉลาด โลกยุคการส่ือสารจ าเป็นตอ้งใช้ขอ้มูลประกอบการวางแผนและตดัสินใจ ผูบ้ริหารจะไม่
ตดัสินใจโดยใช้ความคิดความรู้สึกแต่เพียงอย่างเดียว แต่ผูบ้ริหารตอ้งใช้ขอ้มูลเป็นหลกัในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผน แน่นอนทีเดียวองค์กรตอ้งมีความพร้อมในระบบการรวบรวม
จดัเก็บและประมวลผลขอ้มูล เพื่อให้ผูบ้ริหารวิเคราะห์ ตดัสินใจและวางแผน องคก์รท่ีไม่มีระบบ
สารสนเทศท่ีแขง็แรงยอ่มเสียเปรียบองคก์รท่ีมีความพร้อมมากกวา่ 

5. Learning Organization เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยท่ีคนในองค์กรแสวงหาความรู้ 
ทั้ งงานวิชาการงานวิจัย งานนวัตกรรมงานพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร แม้แต่
ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาตนเอง และพฒันาศกัยภาพขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

6. Talent Management Sustainability เป็นองค์กรท่ีมีทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่า
อยา่งย ัง่ยนืคือมีคนเก่ง มีความสามารถ มีทกัษะท่ีหลากหลายอยูใ่นองคก์รอยา่งต่อเน่ือง มีทรัพยากร
บุคคลท่ีมีความสัตยซ่ื์อจงรักภกัดีต่อองค์กร และร่วมมือท างานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร (Aligned 
With Organization’s Strategy) อย่างแข็งขัน ซ่ึงเร่ืองน้ีก าลังเป็นปัญหาขององค์กรในประเทศไทย 
เน่ืองจากคนรุ่นใหม่ไม่สนใจท่ีจะอยู่ท  างานในองค์กรยาวนาน พอเรียนรู้งานจากองค์กรได้แลว้ก็
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ลาออกไปท างานกบัองคก์รท่ีให้ผลประโยชน์มากกวา่ ความรักองคก์รมีนอ้ย  และมีความมัน่ใจใน
ตนเองสูงมาก 

ผูน้ าระดบัโลกหลายท่านไดก้ล่าวไวเ้ป็นขอ้คิด โดยท่ี Winston Churchill กล่าวว่า “To 
improve is to change; to be perfect is to change often.” หมายถึงการปรับปรุงให้ ดี ข้ึน คือการ
เปล่ียนแปลงจะท าให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ตอ้งเปล่ียนบ่อย ๆ นอกจากน้ี John  F. Kennedy กล่าวว่า “Change 
is the law of life,  and those who look only to the past or present are certain to miss the future.” 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงเป็นกฎของชีวติ และบรรดาผูท่ี้มองเฉพาะอดีตหรือปัจจุบนัแน่นอนวา่เขา
จะพลาดอนาคต ในขณะท่ี Barack Obama กล่าวว่า “Change will not come if we want for some 
other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that 
we seek.” หมายถึง การเปล่ียนแปลงจะไม่เกิดข้ึนถา้เราตอ้งการเพื่อให้ผูอ่ื้นเป็นคนท าหรือรอท่ีจะท า
ในเวลาอ่ืน เรานั่นแหละคือคนท่ีเรารอให้เป็นคนท า เรานั่นแหละคือการเปล่ียนแปลงท่ีเราแสวงหา (6 
Talent Strategy Levers for A VUCA World , Development DimensionsInternational, http,//www.ddiworld. 
com/DDI/media/guidebooks/6-talent-strategy-levers-for-a-vuca-world_gb_ddi.pdf?ext=.pdf) 

แนวคิดเกีย่วกบั Marketing 4.0  
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงส าคญัในโลกการตลาดและกลุ่มผูบ้ริโภค ฟิลิป คอตเลอร์,  

เหมะวนั การตะจายา และ ไอวนั เซเตียวาน (Philip Kotler and Kartajaya Hermawan and Setiawan 
Iwan, 2560)ได้เขียนหนังสือ Marketing 4.0 ท่ี เป็นแนวทางส าคัญของการตลาด 4.0 เร่ิมจาก
การตลาดท่ีให้ความส าคญักบัความเป็นมนุษย ์ซ่ึงเนน้การท าให้ตราสินคา้มีคุณลกัษณะคลา้ยมนุษย ์
รวมทั้งการน าการตลาดแบบเขา้ถึงแบรนดไ์ดทุ้กช่องทาง เป็นการตลาดท่ีเอาเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มา
ช่วย เพื่อให้เข้าถึงผู ้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งข้ึน การท าการตลาดจะก้าวมาสู่โลกออนไลน์ท่ี
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและเป็นการตลาดท่ีมีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางด้วย เพราะเราก าลังใช้
เทคโนโลยใีหเ้ขา้ถึงลูกคา้ท่ีเป็นมนุษย ์ 

Marketing 4.0 และ Thailand 4.0 มีความเก่ียวข้องกัน โดยท่ี Thailand 4.0 เป็นโมเดล
พฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ซ่ึงก่อนจะมาถึงยุค Thailand 4.0 นั้น ในแต่ละยุคจะมีจุดเน้นท่ี
แตกต่างกนัคือ ยุค 1.0 เน้นการลงทุนทางเกษตรกรรม ยุค 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบาแต่หันมาใช้
แรงงานจ านวนมากแทน ยคุ 3.0 เป็นยคุของอุตสาหกรรมหนกัและการส่งออก ส่วนยคุ Thailand 4.0 
จะเน้นการขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยนวตักรรม โดยท่ีหลกัการของ Thailand 4.0 จะเน้นอยู่ 3 เร่ืองหลกั  
ดงัน้ี 

1. เปล่ียนแปลงจากการผลิตสินคา้ทัว่ไป เป็นสินคา้เชิงนวตักรรมมากข้ึน 
2. มีการใชเ้ทคโนโลย ีนวตักรรม และความคิดสร้างสรรคม์าใชใ้นอุตสาหกรรม 

http://www.ddiworld/
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3.  เปล่ียนจากประเทศท่ีรับจา้งการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เป็นการเนน้ภาคบริการมาก
กวา่เดิม 

ทั้ ง Marketing 4.0 และ Thailand 4.0 น าเอาเร่ืองของเทคโนโลยี เข้ามาช่วย อาทิ 
การเกษตรแบบดั้งเดิมท่ีใชแ้รงงานคนในการเก็บเก่ียว หนัมาใชเ้ทคโนโลยี ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเก็บเก่ียว
ท่ีทนัสมยั เพื่อเพิ่มผลผลิตมากข้ึนกว่าเดิม หรือถา้เป็นกลุ่มธุรกิจ SMEs ธรรมดา ก็จะยกระดบัให้
กลายเป็น SMEs ผสมกบั Startups ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
               ฟิลิป คอตเลอร์  (Philip Kotler, 2017) ปรมาจารย์ด้านมาร์เก็ตต้ิงกล่าวไว้ในหนังสือ 
Marketing 4.0 เก่ียวกบัเร่ือง  กลยทุธ์ 5A ท่ีสามารถมดัใจลูกคา้ดงัแผนภาพท่ี 2.10 ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพที ่2.10 โมเดล 5A’s กบัเส้นทางผูบ้ริโภค 
ทีม่า :  Philip Kotler, 2560, 78 

 
 จากแผนภาพท่ี 2.10 กลยุทธ์ 5A’s ในการท าการตลาดของ Philip Kotler ท่ีสามารถมดัใจ
ลูกคา้ มีดงัน้ี 

1.  Aware รู้จักสินค้า เป็นช่วงท่ีลูกคา้จะรู้จกัสินคา้หรือแบรนด์ต่าง ๆ จากประสบการณ์
เดิม จากขอ้ความท่ีส่ือสารทางการตลาด หรือจากการแนะน าของผูอ่ื้น ผูท่ี้มีประสบการณ์เดิมกบัแบ
รนด์ใดแบรนด์หน่ึงจะมีแนวโนม้จดจ าแบรนด์นั้นได ้จากโฆษณาและการบอกต่อแบบปากต่อปาก
จากลูกคา้คนอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งส าคญัท่ีลูกคา้ไดรั้บรู้วา่มีสินคา้หรือแบรนดน้ี์อีกดว้ย 
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2.  Appeal ช่ืนชอบสินค้าลูกคา้จะประมวลขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดท่ีได้รับ บนัทึกเป็น
ความทรงจ าระยะสั้ น หรือขยายเป็นความทรงจ าระยะยาว จากนั้นลูกคา้จะสนใจแบรนด์เพียงไม่ก่ีแบรนด ์
เม่ือลูกคา้รู้สึกสนใจแบรนด์ และก าหนดกรอบในการพิจารณาแบรนด์เป็นช่วงท่ีนกัการตลาดตอ้ง
ดึงดูดให้ลูกคา้สนใจ และช่ืนชอบสินคา้ท่ามกลางแบรนด์คู่แข่งมากมายโดยท าให้เปล่ียนจาก Long 
list ใหเ้รากลายเป็น Short list ใหไ้ด ้

3.  Ask ถามต่อ การท่ีลูกคา้เรียนรู้สินคา้จากการถาม ลูกคา้ท่ีสนใจมกัจะกระตือรือร้น
เสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแบรนด์ท่ีตนสนใจจะเร่ิมมีการซักถามถึงรายละเอียดสินค้าหรือ
ตรวจสอบราคาและรวมถึงลูกคา้เร่ิมถามเพื่อน คนในครอบครัว คนใกล้ตวัท่ีเคยใช้สินคา้นั้น ๆ 
ส่ือมวลชน หรือจากแบรนดโ์ดยตรง  

4.  Act การตัดสินใจซ้ือ หลงัจากลูกคา้ไดถ้ามถึงแบรนด์แลว้ ถา้ลูกคา้พอใจและรู้สึกวา่
สินคา้หรือแบรนดต์วัน้ีเป็นแบรนดท่ี์ลูกคา้ตอ้งการ ลูกคา้ก็จะเกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือแบรนดน์ั้น  

5.  Advocate เกดิการแนะน าสินค้าสู่ผู้อ่ืนหรือเอาไปบอกต่อเพ่ือน ๆ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีส าคญั
มาก เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีลูกคา้อาจภกัดีต่อแบรนดม์ากข้ึน ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นจากการคงเป็นลูกคา้แบ
รนด์นั้น มีการซ้ือซ ้ าและน าไปสู่การสนบัสนุนท่ีดีหรือการบอกต่อให้คนอ่ืนดว้ย การท่ีลูกคา้บอก
ต่อสินคา้ จะเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้ไปในตวั กลายเป็นผูส้นบัสนุนให้กบัแบรนด์ท าให้เกิด
พลงัของการบอกต่อแบบปากต่อปาก ซ่ึง Marketing 4.0 จะเก่ียวกบัเทคโนโลยี แต่ธุรกิจจะส าเร็จ
หรือไม่ข้ึนอยูก่บัพลงัของผูค้นดว้ย 

คอตเลอร์ (Kotler, 2017) ยงัไดก้ล่าวถึง WOW factors วา่เป็นส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้ไดรั้บบริการ
เกินความคาดหวงั ส่งผลให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีต่อตราสินค้าและสามารถแนะน าต่อลูกค้าคนอ่ืน
เช่นเดียวกนั ซ่ึงเขาไดก้ล่าวไวอี้กวา่ เราจะใช ้Marketing 4.0 กบัธุรกิจได ้3 วธีิ ดงัน้ี 

1. น าเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจุบนัลูกคา้ไม่ไดไ้ปหาสินคา้ทางหน้าร้าน
เพียงอยา่งเดียว แต่เป็นยคุของขอ้มูล ใครอยากซ้ืออะไร อยากรู้รายละเอียดสินคา้ตวัไหน ก็สามารถ
คน้หาขอ้มูลผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ดงันั้นเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางดา้นธุรกิจ เราควร
เปิดเวบ็ไซตห์รือสร้างเพจเฟซบุ๊คน าเสนอสินคา้ผา่นช่องทางเหล่าน้ี จะท าให้คนสามารถคน้หาและ
เห็นสินคา้ได ้เป็นการท าการตลาดออนไลน์ผา่น Facebook ไดอี้กช่องทางหน่ึง 

2. เช่ือมโยงหน้าร้านออฟไลน์กับออนไลน์เข้าด้วยกัน  เราสามารถมีทั้ งหน้าร้าน
ออฟไลน์ และหน้าร้านออนไลน์ควบคู่กนัไป โดยสร้างกิจกรรมท่ีท าให้สองโลกน้ีเช่ือมต่อกนัได ้
โดยอาจสร้างแอพลิเคชัน่ GPS บอกต าแหน่งของสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

3. สร้างช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็น ปัจจุบันเป็นยุคท่ีพลังปากต่อปาก
ค่อนขา้งมีพลงัสูงใคร ๆ ก็ใชชี้วติไปกบัเทคโนโลยหีรือโซเชียลมีเดีย จะซ้ืออะไรทั้งทีก็ตอ้งอ่านรีววิก่อน 
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ดงันั้นเพื่อให้สินคา้ดูน่าเช่ือถือและดึงดูดใจมากยิ่งข้ึน เราอาจจะสร้างพื้นท่ีในเวบ็ไซตเ์พื่อเปิดพื้นท่ี
ใหลู้กคา้ไดเ้ขา้มาแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ี ลูกคา้คนอ่ืน ๆ ก็จะไดอ่้านรีววิสินคา้จากผูใ้ชจ้ริง 
นอกจากจะเป็นการประชาสัมพนัธ์จากลูกคา้ท่ีใช้สินคา้จริงแลว้ ยงัสามารถน าความคิดเห็นต่าง ๆ 
มาพฒันาสินคา้ให้ดียิ่งข้ึนรวมถึงทางร้านเองก็จะรู้ถึงความชอบ ความสนใจ ปัญหาของลูกคา้ไปใน
ตวั เพื่อปรับสินคา้ หรือแผนธุรกิจใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้มากข้ึน 

 นอกจากน้ี Philip Kotler and other ยงัได้กล่าวว่าในการท าการตลาดควรท ากบัคน 3 กลุ่ม 
ดงัน้ี 

Y - วยัรุ่น ในอนาคตเขาจะเป็นลูกคา้หลกั และมีอิทธิพลในการบอกต่อในโลกออนไลน์ 
W - ผูห้ญิง  เป็นคนละเอียด เม่ือใชแ้บรนดแ์ลว้เขาจะแชร์ส่ิงดี ๆ ใหค้นอ่ืนไดรั้บรู้ 
N  - ผูท่ี้ใช ้อินเทอร์เน็ตและมีการคอมเมนตบ์นอินเทอร์เน็ต เขาจะมีอิทธิพลในการส่ง

ต่อใหก้บัคนอ่ืน ๆ 
กล่าวโดยสรุป Marketing 4.0 เป็นการตลาดสู่ยคุดิจิทลัท่ีเอาเทคโนโลยต่ีาง ๆ เขา้มาช่วย 

เพื่อให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคหรือลูกคา้มากยิง่ข้ึน แต่ส่ิงท่ีส าคญัยิง่กวา่การใชเ้ทคโนโลยีก็คือ การเอาใจใส่
ผูค้น ยิง่มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นแบบท่ีดึงดูดใจลูกคา้ไดม้ากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ดึงดูดลูกคา้
ได้มากยิ่งข้ึนเท่านั้นการท่ีผูค้นทัว่ไปสามารถเช่ือมต่อกันได้ เขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ด้วยการส่งผ่าน
ขอ้มูลทุกอยา่งในรูปแบบดิจิทลัในอินเทอร์เนต และหนา้จอมือถือเป็นการผลกัดนัให้การตลาดตอ้ง
เปล่ียนรูปแบบไปอยา่งส้ินเชิงเน่ืองดว้ยพฤติกรรมคนเปล่ียน โมเดลการตลาดก็ตอ้งเปล่ียนไปในยุค
โซเชียลครองเมือง ท าใหพ้ลงัแห่งการบอกต่อบนออนไลน์นั้นทรงพลงัมากในปัจจุบนั ส่ิงท่ีแบรนด์
พยายามส่ือสารและสร้างภาพจะไร้ความหมายส้ินเชิง ถา้แบรนด์นั้นเต็มไปดว้ยภาพลกัษณ์ลบๆบน
โลกออนไลน์ไม่วา่เวลาจะเปล่ียนไปหรือเทคโนโลยจีะพฒันาไปมากอยา่งไรผูค้นยงัตอ้งการส่ือสาร
กบัคนอยูดี่ ดงันั้นคนก็ยงัเป็นแกนส าคญัหรือหวัใจหลกัของการตลาดในทุกยคุทุกสมยั 

 

แนวคิดเกีย่วกบัภาวะผู้น า 
ในศตวรรษท่ี 21 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกาภิวตัน์มีอิทธิพลอยา่งมากต่อ

องคก์ารและรูปแบบการท างานขององค์การ ท าให้องคก์ารมีลกัษณะยืดหยุน่ ไร้ขอบเขตและโครงสร้าง
ท่ีแน่นอน การท างานตอ้งใช้ความสามารถหรือความฉลาดทางปัญญามากข้ึนไม่สามารถสังเกตการณ์ 
ตรวจสอบ และควบคุมไดอ้ยา่งทัว่ถึง การมีผูน้ าท่ีเก่งเพียงคนเดียวอาจไม่สามารถเกิดประสิทธิผล 
สมาชิกในกลุ่มหรือทีมตอ้งมีภาวะผูน้ าร่วมกนั (Den Hartog & Koopman, 2001) ไม่ว่าองค์กรจะมี
กลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ ทักษะและการปฏิบัติอาจไม่เกิดประโยชน์อนัใด หากไม่มีความเข้าใจ
พื้นฐานแรงบนัดาลใจของคนท่ีสร้างความผูกพนัระหว่างผูน้ ากบัผูต้าม และไม่สามารถหาวิธีการสร้าง
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คุณค่าในตวัผูท่ี้มาช่วยสร้างอนาคตขององค์การได้ (Greenleaf, 2008) แนวทางท่ีจะช่วยสนบัสนุน
การท างานโดยอาศยัความรู้ คือ การมอบอ านาจแก่บุคลากร เป็นวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีความไวว้างใจกนั
สูงและใหผู้น้ ากลายเป็นผูใ้หบ้ริการ (Covey, 2001)  

ปัจจุบันการบริหารงานท่ีเน้นการควบคุมกลายมาเป็นการมอบอ านาจ การแข่งขัน
กลายเป็นการให้ความร่วมมือ การเน้นรางวลัท่ีเป็นวตัถุส่ิงของกลายเป็นการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ช้ีให้เห็นวา่ทุกส่ิงในโลกยอ่มมีการเปล่ียนแปลง ผูน้ าควรมีพฤติกรรมเพียงแค่
ควบคุมให้ผูต้ามท างานเพื่อบรรลุความตอ้งการของหน่วยงาน ให้ค่าจา้งเงินเดือนอยา่งยุติธรรมหรือ
ส่งเสริมให้ผูต้ามเจริญเติบโตอยา่งสร้างสรรคแ์ละกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ดงันั้นผูน้ าท่ีดีจะตอ้ง
ขจดักฎเกณฑ์ ขอ้จ ากดัและการควบคุมท่ีมากเกินไปออกจากผูต้าม เพื่อท าให้ผูต้ามเกิดความรับผิดชอบ
ในงานท่ีท ามากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ให้เกิดข้ึนอย่างไม่
จ  ากดั (บงัอรไชยเผือก, 2550) จากสภาพแวดลอ้มทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปดงักล่าว องค์การจึงตอ้งมี
ผู ้น าท่ี มีศักยภาพสูงเพื่อช่วยให้การขับเคล่ือนภารกิจมีความสอดคล้อง คล่องตัวและน าไปสู่                          
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้นวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 3 แนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการ
สถานศึกษาเอกชนในสถานการณ์ปัจจุบันคือ ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง (Transformational 
Leadership) ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ (Servant Leadership) และภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ (Strategic Leadership) 

แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
 ภาวะผูน้ า (Leadership) เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัสังคมมนุษยทุ์กสังคมไม่ว่า
จะเป็นสังคมท่ีเจริญแล้วหรือล้าหลงักลุ่มขนาดใหญ่หรือกลุ่มย่อยล้วนแต่มีผูน้ าทั้งส้ินภาวะผูน้ า 
ถือเป็นวิธีการ (Means) ของการสั่งการเพื่อให้กลุ่มไดบ้รรลุวตัถุประสงค์ ส่วนผูน้ าคือ บุคคลท่ีใช้
วิธีการหรือกระบวนการเพื่อให้กลุ่มบรรลุวตัถุประสงค์ (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ , 2536, 25-36) 
ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงถือเป็นทฤษฎีของการศึกษาภาวะผูน้ าแนวใหม่หรือเป็นกระบวน
ทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของภาวะผู ้น า (Bernard Bass , 1990) โดยท่ีจุดเร่ิมต้นของแนวคิดผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงมาจากการน าเสนอแนวคิดภาวะผูน้ า 2 แบบคือ ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน (Transactional 
Leadership) และภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ซ่ึงเป็นผลงานริเร่ิมของ
ดาวน์ตนั (Downton) เจมส์เบอร์น (James Burns) และเบอร์นาร์ด แบส (Bernard Bass) โดยท่ีเสริมศกัด์ิ  
วิศาลาภรณ์ (2544, 40) กล่าววา่ รูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีลกัษณะเป็นพลวตั (Dynamic) 
และต่อเน่ืองกันโดยรูปแบบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะมีความต่อเน่ืองจากภาวะผูน้ าแบบ
แลกเปล่ียน โดยท่ีผูน้ าจะใชภ้าวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อพฒันาความตอ้งการของ ผูต้ามใหสู้งข้ึน
ต่อเน่ืองจากภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนเป็นการแลกเปล่ียนส่ิงท่ีตอ้งการระหว่างกนัเพื่อให้ผูต้าม
ปฏิบติัตามภาวะผูน้ าทั้งสองรูปแบบน้ีผูน้ าคนเดียวกนัอาจใช้ในประสบการณ์และเวลาท่ีแตกต่างกนั
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อย่างไรก็ตามแบสวินิจฉัยว่าความเป็นภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนสามารถส่งผลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพขั้นต ่ากวา่ส่วนภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นท่ี
สูงกว่าแสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเป็นการเปล่ียนสภาพกระบวนทศัน์ (Paradigm 
Shift) ไปสู่ความเป็นผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ (Visionary) และมีการกระจายอ านาจหรือเสริมสร้างพลงัจูงใจ 
(Empowering) เป็นผูมี้คุณธรรม (Moral Agents) และกระตุน้ผูต้ามให้มีความเป็นผูน้ าซ่ึงภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลงเป็นท่ีตอ้งการอย่างยิ่งในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบนัภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงเก่ียวขอ้งกบัอิทธิพลของผูน้ าท่ีมีต่อผูต้ามเป็นการให้อ านาจแก่ผูต้ามให้กลายเป็นผูน้ า
เพื่อเปล่ียนแปลงหน่วยงานและองค์การเป็นกระบวนการท่ีเป็นองค์รวม (Mushinsky, 1997) แนวคิด
เก่ียวกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไดถู้กปรับเปล่ียนโดยแบสอีกคร้ัง (Avolio, 1999) โดยใช้ช่ือวา่ภาวะ
ผูน้ าแบบต่อเน่ืองเต็มรูปแบบ (Full Range Leadership Continuum Model) ซ่ึงก าหนดให้ภาวะผูน้ ามี 3 
รูปแบบคงเดิมแต่ก าหนดใหมี้ 9 องคป์ระกอบดงัตารางท่ี 2.4 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 2.4 ภาวะผู้น าทีต่่อเน่ืองเต็มรูปแบบ (Full Range Leadership Continuum Model) 

 

ภาวะผูน้ าท่ีต่อเน่ืองเต็มรูปแบบ (Full Range Leadership Continuum Model) 
ภาวะผูน้ าแบบตามสบาย 

(Laissez – Faire Leadership) 
ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน 
(Transactional Leadership) 

ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
(Transformational Leadership) 

1. ไม่มีการจดัการ 
(Non Transactional Or 
Passive) 

2. ผูน้ าแบบใหร้างวลัตาม 
สถานการณ์ (Contingent 
Reward Leadership) 
3. การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก 
(Active Management-By -
Exception) 
4. การบริหารแบบวางเฉยเชิง
รับ (Passive Management-By- 
Exception) 

5. การใชอิ้ทธิพลจากคุณลกัษณะผูน้ า 
(Idealized Influence Attributed Or 
Charisma) 
6. การใชอิ้ทธิพลจากพฤติกรรม 
ผูน้ า (Idealized Influence 
Behavior Or Charismatic) 
7. การสร้างแรงบนัดาลใจ 
(Inspirationalmotivation) 
8. การกระตุน้การใชปั้ญญา 
(Intellectual Stimulation) 
9. การมุ่งความสมัพนัธ์รายคน 
(Individualized Consideration) 

ทีม่า : Avolio, (1999) 
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 จากตารางท่ี 2.4 แสดงให้เห็นถึงภาวะผูน้ าท่ีมีการปรับเปล่ียนเต็มรูปแบบนบัจากภาวะ
ผูน้ าแบบตามสบายสู่ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามล าดบัการใช้
อิทธิพล (Idealized Influence) ในภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงนั้นเสริมศกัด์ิวิศาลาภรณ์ (2544) ไดใ้ห้
ค  านิยามว่าหมายถึงความเสน่หา (Charisma) อนัเป็นความสามารถของผูน้ าท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นยอมรับและ
ยอมเป็นผูต้ามมีความสามารถในการชกัน าเกล้ียกล่อมและมีพลงัท่ีจะกระตุน้ให้ผูอ่ื้นเห็นคลอ้ยตาม
แบสได้ก าหนดให้มี 2 รูปแบบคือการใช้อิทธิพลจากคุณลักษณะผูน้ า (Idealized Influence Attributed)
เป็นการรับรู้ของผูต้ามในคุณลกัษณะของผูน้ าวา่มีความน่าเสน่หามีบารมีมีความเช่ือมัน่และมีอ านาจ
ส่วนการใชอิ้ทธิพลจากพฤติกรรมผูน้ า (Idealized Influence Behavior) นั้นหมายถึงพฤติกรรมของผูน้ าท่ี
แสดงให้เห็นถึงค่านิยมความเช่ือไหวพริบและความเฉลียวฉลาดของผูน้ าในการปฏิบติังาน (Hoy & 
Miskel, 2008) 
 ในส่วนของวิโรจน์ สารรัตนะ (2547, 40-52) ให้ทศันะไวว้่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงว่า
เป็นการจูงใจให้บุคคลปฏิบติังานเกินกว่าความคาดหวงัตามปกติมุ่งไปท่ีภารกิจงานอย่างกวา้ง ๆ 
ดว้ยความสนใจท่ีเกิดข้ึนภายในตน มุ่งการบรรลุความตอ้งการในระดบัสูงโดยเนน้ ความส าเร็จของ
งานมากกวา่ และท าให้ผูป้ฏิบติังานมีความมัน่ใจในการท่ีจะใชค้วามสามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุผล
ส าเร็จในภารกิจท่ีเกินกวา่ปกตินั้น ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ีไม่ไดม้าแทนท่ีภาวะผูน้ าแห่งการ
จดัการ แต่จะช่วยเสริมหรือก่อให้เกิดผลท่ีเพิ่มข้ึน จากภาวะผูน้ าแห่งการจดัการ โดยท่ีผูน้ าแห่งการ
เปล่ียนแปลงจะประสบผลส าเร็จจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะภาวะผูน้ าแห่งการจดัการเป็นพื้นฐานดว้ย 
ส าหรับ Hoy & Miskel (2005, 286-289) กล่าววา่ ผูน้  าการเปล่ียนแปลงไดรั้บการคาดหวงัวา่เป็นผูท่ี้
มีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 1) สามารถก าหนดช้ีแจงในเร่ืองความตอ้งการจ าเป็นส าหรับการเปล่ียนแปลง
ให้ชัดเจน 2) สร้างวิสัยทศัน์ใหม่และรวบรวมความผูกพนัต่อวิสัยทศัน์นั้น 3) บนัดาลใจผูต้ามให้มุ่ง
ค านึงถึงประโยชน์ขององคก์ารมากกว่าประโยชน์ของตนเอง 4) เปล่ียนแปลงองคก์ารให้สอดคลอ้งกบั
วิสัยทัศน์ท่ีได้ร่วมวางไวม้ากกว่าท่ีจะท างานภายในบริบทเดิม และ 5) เป็นท่ีปรึกษาแก่ผูต้าม 
เพื่อท่ีจะให้ผูต้ามมีความรับผิดชอบมากข้ึนในการพฒันาตนเองและผูอ่ื้น ทั้งน้ีผูต้ามจะกลายเป็นผูน้ า
และผูน้ าจะกลายเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือผูน้ าในการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 
และในท่ีสุดจะสามารถเปล่ียนแปลงองคก์ารได ้ในท านองเดียวกนัรัตติกรณ์ จงวิศาล (2556 , 102 - 106) 
กล่าววา่องค์การสามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยผ่านวฒันธรรมองค์กร เน่ืองจากผูน้ ามีอิทธิพลต่อการสร้าง
หรือริเร่ิมให้เกิดวฒันธรรมองคก์ารท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการเปล่ียนแปลงและประสบความส าเร็จ โดยท่ี
การสร้างวฒันธรรมองคก์ารเกิดข้ึนได ้3 แนวทางดว้ยกนั คือ 1) การจา้งพนกังานและรักษาพนกังาน
ท่ีมีความคิด ความรู้สึกและค่านิยมตามท่ีองค์การต้องการ 2) การปลูกฝังความเช่ือและการขดัเกลา          
ทางสังคมท่ีดี (Socialize) ให้พนักงานคิดและรู้สึก รวมทั้ งมีพฤติกรรมตามท่ีองค์การต้องการ                    
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โดยหล่อหลอมพนักงานท่ีมีจุดยืนท่ีดีและมีลกัษณะหรือพฤติกรรมตามวฒันธรรมองค์การ และ 3) 
ผูน้ าหรือผูบ้ริหารมีพฤติกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีส่งเสริมให้พนักงานประพฤติตาม รวมทั้งการ
รักษาวฒันธรรมให้คงอยู่ต่อไป (Keeping a Culture) ทั้งน้ีผูน้  าสามารถสร้างและรักษาวฒันธรรม
องค์การท่ีสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงโดยผา่นกระบวนการโดยการคดัเลือกคนท่ีมีความเหมาะสม
เป็นคนท่ีมีทศันคติทางบวกต่อการเปล่ียนแปลง ยอมรับการเปล่ียนแปลงและไวว้างใจผูอ่ื้น มีความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง มีความอดทน มีแรงจูงใจเพื่อบรรลุเป้าหมาย มีความสามารถในการจดัการดี 
เห็นคุณค่าในตนเอง พนกังานมีค่านิยมท่ีเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์าร โดยท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงมี
พฤติกรรมทั้งค  าพูด การกระท าและการแสดงออกท่ีเป็นแบบอยา่ง น่าเช่ือถือ ศรัทธาและเป็นท่ียอมรับ
ของพนักงาน สามารถจูงใจพนักงาน รู้จุดอ่อน จุดแข็งของพนักงาน พร้อมทั้ งเป็นท่ีปรึกษาให้กับ
พนักงานได ้นอกจากน้ีผูน้ ายงัตอ้งช่วยให้พนกังานปรับตวัและปฏิบติัตามวฒันธรรมองค์การโดยมี
กระบวนการขดัเกลาทางสังคมให้แก่พนักงาน ซ่ึงการน าการเปล่ียนแปลงเป็นความรับผิดชอบท่ี
ส าคญัท่ีสุดของผูท่ี้มีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและเป็นท่ีตอ้งการมากของสังคมในปัจจุบนั 
 องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
 แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงนั้น ไดมุ้่งเนน้ไปท่ีการใช้
ความสามารถในการเปล่ียนความเช่ือและทศันคติของผูต้าม เพื่อให้ท างานไดบ้รรลุมากกว่าเป้าหมาย 
ท่ีตอ้งการ โดยผูน้ าจะถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์และกระตุน้ทางด้านความคิดต่าง ๆ ให้แก่ 
ผูต้ามอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ จากการศึกษามีนกัวิชาการหลายท่านไดน้ าเสนอองค์ประกอบ
ของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไวห้ลากหลายองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2550, 331-340) อธิบายวา่องคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมี 
4 ด้าน ดังน้ี 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence and Charisma)  
2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) 3) การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) 
และ 4) การค านึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคล (Individualized Consideration)โดยท่ีผูน้ าจะแสดงบทบาท
เป็นครู พี่เล้ียงและท่ีปรึกษาให้ค  าแนะน าในการช่วยเหลือผูต้ามให้พฒันาระดบัความตอ้งการของตน          
สู่ระดับสูงข้ึนในส่วนของชีวิน อ่อนละออ (2553, 128) สรุปว่าองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมี 4 องค์ประกอบ 13 ตัวช้ีวดัคือ 1) องค์ประกอบด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์                     
มี 2 ตวัช้ีวดัคือ การสร้างวสิัยทศัน์และการสร้างบารมี 2) องคป์ระกอบดา้นการค านึงถึงเอกตัถะบุคคลมี               
3 ตัวช้ี ว ัดคือ การเน้นการพัฒนา การเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเป็นพี่ เล้ี ยง                        
3) องคป์ระกอบดา้นกระตุน้ปัญญา มี 4 ตวัช้ีวดั คือ การใชห้ลกัเหตุผล การเนน้ท่ีการอยูร่อด การใช้
ประสบการณ์และการมุ่งเน้นความเป็นเลิศและ 4) องค์ประกอบดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ มี 4 
ตวัช้ีวดัคือ การเนน้การปฏิบติั การสร้างความเช่ือมัน่ การสร้างความเช่ือในจุดหมายของอุดมการณ์ 
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และการสร้างความคาดหวงัในความสามารถของผูต้าม ส าหรับ เบอร์นาร์ด แบส (Bernard M. Bass, 
1997, 756-757) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงไว ้3 องคป์ระกอบคือ 1) 
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence/ Charisma) 2) การสร้าง
แรงบนัดาลใจ (Inspirational Motivation) และ 3) การค านึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล (Individualized 
Consideration) เบอร์นาร์ด แบส และโรนลัด์ ริกจิโอ (Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio, 2006, 
21-25) วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมอีก 1 องค์ประกอบ คือ การสร้าง
แรงบนัดาลใจ โดยได้เสนอองค์ประกอบของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยใช้ช่ือย่อว่า “4 I’s” 
ประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence of Charisma 
Leadership) 2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) 3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual 
Stimulation) และ 4) การค านึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคล (Individualized Consideration) ซ่ึงรูปแบบ
ของผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของแบสง่ายแก่การเขา้ใจและน าไปปฏิบติัของผูน้ าท่ีอยู่ใน
ภาวะแวดล้อมของการเปล่ียนแปลงและผลงานวิจยัของแบสในเร่ืองน้ีเป็นท่ียอมรับในองค์การ
บริหารระดบัสูงอยา่งมาก 
 คูซส์และพอสเนอร์ (Kouzes & Posner, 1987) เช่ือว่าการเป็นผูน้ าเป็นกระบวนการท่ี
สามารถสอนได้ โดยผูน้ าได้รับอ านาจอิทธิพลจากผูอ่ื้นและเพื่อนร่วมงาน ในขณะท่ีความเป็นผู ้
น ามาจากความเช่ือท่ีมัน่คงต่อวตัถุประสงค์และเต็มใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงวตัถุประสงค์ดังกล่าว               
ผูน้  าแบบเปล่ียนสภาพจะตอ้งแสดงภาวะผูน้ าของตนใน 5 ดา้น ต่อไปน้ี 

1. กล้าทา้ทายต่อกระบวนการ (Challenging the Process) ผูน้ าตอ้งกระตุน้ให้ก าลงัใจ
ผูร่้วมงานในการแสวงหาความคิดใหม่และวธีิการใหม่ในการปฏิบติังานหรือแกปั้ญหาหรือปรับปรุง
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีใช้ในองค์การ ผูน้ าจะกระตุน้ให้ก าลงัใจให้เกิดการทดลองและสร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ ๆ ตลอดจนพร้อมท่ีจะตดัสินใจเส่ียงอยา่งชาญฉลาด 

2. สร้างแรงดลใจต่อวสิัยทศัน์ร่วม (Inspiring a Shared Vision) ผูน้ าตอ้งสร้างความวาด
ฝันหรือวิสัยทศัน์ในอนาคต เป็นผูท่ี้ปรารถนาให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมและพยายามจุด
ประกายแรงดลใจแก่ผูร่้วมงานใหเ้กิดความหวงัต่อความวาดฝันของตน และเกิดความปรารถนาแรง
กลา้ท่ีจะไปให้ถึงวิสัยทศัน์นั้นตลอดจนท าให้คนอ่ืนสามารถเห็นความจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติั
ภายใตว้ตัถุประสงคร่์วมกนั 

3. เพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานให้ผูอ่ื้น (Enabling Others to Act) ผูน้ าตอ้งตระหนักว่า
ล าพงัตนเองคนเดียวไม่สามารถท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์ได ้จึงหาผูอ่ื้นเขา้มาสนบัสนุนและเขา้มามีส่วนร่วม 
โดยผูน้ าจะกระตุน้ให้ก าลงัใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนั มีการสร้างทีมงานมอบอ านาจความ
รับผดิชอบการตดัสินใจใหก้บัผูร่้วมงาน 
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4. เป็นตน้แบบน าทาง (Modeling the Way) ผูน้ าตอ้งกระตุน้กระบวนการบริหารให้มี
การวางแผน มีการตรวจสอบความคืบหนา้และลงมือแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน ผูน้ าจะตอ้งวางตน
ใหเ้หมาะสมเป็นท่ีเคารพนบัถือและไวว้างใจจากผูอ่ื้น ผูน้ าจะเกิดความสง่างามเพราะมีความซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใสมีสัจจะ การกระท ากบัค าพูดมีความสอดคลอ้งกนัเสมอ 

5. กระตุน้หวัใจ (Encouraging the Heart) ผูน้ าตระหนกัดีวา่การท างานกวา่จะบรรลุตาม
วิสัยทศัน์นั้น ตอ้งฝ่าฟันอุปสรรคมากมายคนตอ้งเหน่ือยลา้และทอ้ถอย ผูน้ าจึงตอ้งท าทุกอยา่งเพื่อ
บ ารุงขวญัก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน เช่น แสดงการยอมรับและช่ืนชมเม่ืองานมีความกา้วหน้า หรือ
ส าเร็จไปแลว้ส่วนหน่ึง ผูน้ าตอ้งแสดงความรู้สึกโดยส่งสัญญาณให้ทุกคนทราบวา่ ผูน้  ามีความเช่ือ
และเห็นคุณค่าของผูป้ฏิบติังานทุกคน แสดงความคาดหวงัในแง่ดีต่อผูท้  างานและแสดงการชมเชย
อยา่งจริงใจ 
 พอดซาคอฟฟ์ (Podsakoff, 1990) ไดข้อ้สรุปวา่ ผูน้  าการเปล่ียนแปลงมีพฤติกรรมหลกัท่ี
ส าคญัอยูอ่ยา่งนอ้ยท่ีสุด 6 ประการ ดงัน้ี 

1.  บ่งช้ีและให้ความชดัเจนดา้นวิสัยทศัน์ (Identifying and Articulating a Vision) ไดแ้ก่
พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมุ่งหมายในการระบุโอกาสใหม่ ๆ ขององค์การ พร้อมกบัพฒันาสร้างความชดัเจน
และสร้างแรงดลใจแก่ผูต้ามใหผ้กูพนัต่อวสิัยทศัน์ในอนาคตของตน  

2.  แสดงแบบอย่างของพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับผูต้าม (Providing an Appropriate 
Model) ได้แก่ พฤติกรรมของผูน้ าในการแสดงแบบอย่างของการประพฤติปฏิบติัเพื่อให้ผูอ่ื้นเอา
เป็นแบบอยา่งปฏิบติัตามโดยใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมและหลกัการของผูน้ า  

3.  กระตุ้นให้เกิดการยอมรับเป้าหมายรวมของกลุ่ม (Fostering the Acceptance of 
Group Goals) ได้แก่พฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกนัข้ึนใน
หมู่สมาชิกกลุ่ม เพื่อร่วมกนัท างานจนบรรลุเป้าหมายร่วมกนั  

4.  ก าหนดความคาดหวงัต่อผลงานสูง (High Performance Expectations) ได้แก่ พฤติกรรม
ของผูน้ าท่ีแสดงออกในการคาดหวงัความเป็นเลิศของผลงานในแง่คุณภาพหรือผลงานสูงของผูต้าม 

5.  ให้ การสนับสนุนผู ้ตามเป็นรายบุ คคล (Providing Individualized Support) ได้แก่ 
พฤติกรรมของผูน้ าท่ีแสดงให้เห็นว่าให้การนับถือต่อผูต้ามโดยมีความเอ้ืออาทรต่อความรู้สึกและ
ความตอ้งการของผูต้ามแต่ละคน 

6.  กระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) ได้แก่ พฤติกรรมของผูน้ าท่ีสร้าง
ความทา้ทายและกระตุน้ผูต้ามให้มองปัญหาและงานเดิมดว้ยมุมมองและวิธีการใหม่ท่ีแตกต่างไป
จากเดิม โดยใชค้วามคิดพิจารณาเชิงวเิคราะห์ใหผู้ต้ามเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ท่ีเหมาะสม 
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 ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงที่ประยุกต์ใช้ทางการศึกษา 
 แนวคิดภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีน ามาประยุกต์ใช้ทางการศึกษาท่ีส าคญัท่ีผูว้ิจยั                
จะน าเสนอ มี 2 แนวคิด ดงัน้ี 
 แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ Leithwood 
 เลทวูด และแจนซ่ี (Leithwood&Jantzi, 1996 , 512-534) ศึกษารูปแบบภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของเบิร์น (Burns, 1978 , 98) แบส และ อะโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994, 213) โดยสรุป
องค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมี 6 ประการ คือ 1) การระบุวิสัยทศัน์อยา่งชดัเจน 2) การ
เก้ือกูลการยอมรับเป้าหมายของกลุ่ม 3) การให้การสนับสนุนผูต้ามเป็นรายบุคคล 4) กระตุน้ทาง
ปัญญา 5) การเป็นแบบอย่างท่ีเหมาะสม และ 6) การคาดหวงัผลการปฏิบติังานของผูต้ามในระดบัสูง 
จึงท าใหก้ารศึกษาน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง 
 ต่อมา Leithwood and other (1999) ระบุจากงานวิจยัหารูปแบบ (Model) ท่ีเหมาะสม
พบว่า มีองค์ประกอบ 6 ด้านของทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) ท่ี
สามารถประยุกต์ใช้ทางการศึกษา ไดแ้ก่ 1) การสร้างวิสัยทศัน์และเป้าหมายของสถานศึกษา (Building 
School Vision And Goals) 2) การกระตุน้การใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation) 3)การสนบัสนุน
ดูแลผูต้ามรายบุคคล (Individualized Support) 4) การเป็นสัญลกัษณ์ของค่านิยมและการปฏิบติัทาง
วิชาชีพ (Symbolizing Professional Practices and Values) 5) การแสดงออกถึงความคาดหวงัของผลการ
ปฏิบติังานในระดบัสูง (Demonstrating High Performance Expectations) และ 6) การปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารให้สามารถรองรับการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของโรงเรียน (Developing Structures 
to Foster Participation in School Decisions) นอกจาก น้ี  Leithwood and Jantzi (2000) ได้ เสนอ
เพิ่มเติมข้ึนอีก 4 องค์ประกอบได้แก่ 1)  ก าหนดวิธีการท างานอย่างมีประสิทธิผลของผู ้ปฏิบัติงาน 
(Establishing  effective staffing practices) 2) ให้การสนบัสนุนต่อการจดัการเรียนการสอน (Providing 
Instructional Support) 3) ก ากบัดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา(Monitoring School Activities) และ 
4) เนน้การท างานร่วมกบัชุมชน (Providing Community Focus) 
 แนวคิดภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของไมเคิลฟูลแลน (MichealFullan) 
 ฟูลแลนมีแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงได้ยกค ากล่าวของ เจมส์กลีกส์ 
(James Gleick) ท่ีได้ให้ทัศนะไวว้่า “The More Complex Society Becomes and the More we Experience 
Rapid, Unpredictable, Nonlinear Change in Our Organizations and Our World, the More 
Sophisticated Leadership Must Become.” กล่าวคือ ยิ่งสังคมมีความซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน เราก็ยิ่งประสบ
กบัการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ไม่สามารถท านายหรือคาดเดาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในองค์การ
หรือโลกของเราได้ และยิ่งตอ้งอาศยัผูน้ าท่ีมีความสามารถรอบรู้มากข้ึนเช่นกัน” (Fullan, 2003) 
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เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาเป็นพลวตัการน าแนวคิดของฟูลแลนมาใชต้อ้ง
พิจารณาสถานการณ์ท่ีบีบบังคับให้ต้องเลือก (Dilemma) 2 ประการคือ ล้มเลิกท่ีจะปฏิบัติหาก
ส่ิงแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและน าไปสู่ความล้มเหลวหรือตดัสินใจปฏิบติัอย่าง
รวดเร็ว ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีมีความซบัซอ้นวุน่วาย (Chaos) อยา่งเท่าทนัวกิฤติการณ์ หากผูน้ าเขา้ใจการ
เปล่ียนแปลงมากข้ึน ก็จะสามารถสร้างอิทธิพลเหนือการเปล่ียนแปลงดงักล่าวแมไ้ม่สามารถควบคุม
การเปล่ียนแปลงไดท้ั้งหมด โดยท่ีฟูลแลน (Fullan, 2003) น าเสนอกรอบแนวคิดของภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง มีลักษณะพิเศษท่ีแสดงให้เห็นถึงการปรับเข้าหากันในทางทฤษฎี ตั้ งอยู่บนฐานแห่ง
ความรู้และกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้ผูน้  าเผชิญหน้ากบัปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได ้แนวคิดใหม่ซ่ึงจะท าให้
ผูน้ าสามารถน าท่ามกลางการเปล่ียนแปลงท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งมีพลงัมากกวา่อดีตท่ีผา่นมา 
 ไมเคิล ฟูลแลน (Fullan, 2006, 42) กล่าวถึง ความเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงไวว้่า ควรรู้จกั
การบริหารความสัมพนัธ์ (Relationship Management) ในดา้นต่อไปน้ี 

1.  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspirational) ผูน้ าท่ีสร้างแรงบนัดาลใจเป็นผูช้ี้น าและท าให ้
คนเห็นตามวิสัยทัศน์ หรือภารกิจท่ีมีร่วมกัน ส่ือสารภารกิจร่วมกันโดยวิธีการท่ีท าให้เกิดแรง
บนัดาลใจให้ผูอ่ื้นท าตามได ้ก าหนดเป้าหมายร่วมกนัท่ีอยูเ่หนือข้ึนไปจากงานท่ีท าในหนา้ท่ีแต่ละ
วนั ท าใหง้านท่ีท ามีความน่าต่ืนเตน้มากข้ึน 

2.  การมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น (Influence) ตวับ่งช้ีผูน้  าท่ีมีอิทธิพลเห็นไดต้ั้งแต่การรู้วา่จะใช้
วิธีการใดดึงดูดใจผูฟั้งไปจนถึงรู้วา่จะดึงบุคคลส าคญัเขา้มาร่วมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายในการ
ช่วยเหลือสนบัสนุนเม่ือเกิดความคิดริเร่ิมและรู้จกัหวา่นลอ้มชกัจูงและท าใหค้นคลอ้ยตามได ้

3.  การพฒันาผูอ่ื้น (Developing Others) ผูน้ าท่ีมีความเช่ียวชาญในการพฒันาความสามารถ
ของผูอ่ื้นไดจ้ะแสดงความสนใจอยา่งแทจ้ริงในตวัคนท่ีเขาช่วย เขา้ใจเป้าหมาย จุดแข็งและจุดอ่อน
ของเขา สามารถใหผ้ลสะทอ้นกลบัท่ีสร้างสรรคแ์ละรู้เท่าทนัความเป็นไปได ้

4.  การเป็นตวัเร่งการเปล่ียนแปลง (Change Catalyst) ผูน้ าท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ไดอ้ย่างรวดเร็วจะสามารถรู้ได้ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ทา้ทายสภาพท่ีเป็นอยู่
เพื่อให้ได้มาซ่ึงความเป็นเลิศ เป็นปากเสียงท่ีเขม้แข็ง เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแมจ้ะมีฝ่ายตรง
ขา้มคอยคดัคา้น โดยให้เหตุผลท่ีคนตา้นทานไดย้ากมาแยง้ มีวิธีการปฏิบติัท่ีจะเอาชนะอุปสรรคท่ี
ขดัขวางการเปล่ียนแปลง 

5.  การบริหารจดัการความขดัแยง้ (Conflict Management) ผูน้ าท่ีสามารถจดัการกบัปัญหา
ความขดัแยง้ไดดี้คือผูท่ี้ท  าให้ทุกฝ่ายกลา้แสดงความคิดของตนเอง เขา้ใจมุมมองท่ีแตกต่างของแต่
ละฝ่ายและหาทางออกท่ีทุกคนเห็นพ้องต้องกันได้ เผชิญหน้ากับข้อขัดแยง้ท่ีปรากฏและรับรู้
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ความรู้สึกและความคิดเห็นจากทุกด้านและปรับทศันคติให้เป็นไปในทิศทางท่ีมาจากการตกลง
ร่วมกนั 

6. การสร้างพนัธะความผูกพนั (Building Bonds) ผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งรู้จกัสร้าง
สายใยแห่งสายสัมพันธ์ เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล สร้างความเช่ือถือและความ
ไวว้างใจ รวมทั้งความปรองดองกนัภายในองคก์าร และกบัผูร่้วมงานจากภายนอกและเครือข่าย 

7. การท างานร่วมกนัเป็นทีมและความร่วมมือกนั (Teamwork and Collaboration) ผูน้ า
ท่ีดีตอ้งรู้จกัการท างานร่วมกนั เพื่อสร้างบรรยากาศของการมีอ านาจระหว่างเพื่อนร่วมงานท่ีเป็น
มิตร เป็นแม่แบบของการให้ความเคารพ การช่วยเหลือกนั และการร่วมมือกนั สามารถชกัจูงผูอ่ื้น
ให้เขา้ร่วมท างานอย่างกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงเพื่อความพยายามในระดับกลุ่ม และสร้าง
เอกลกัษณ์ของกลุ่ม ใช้เวลาในการหล่อหลอมและผนึกความสัมพนัธ์เขา้ดว้ยกนั ให้ไปไกลเกินกว่าท่ี
ภาระหนา้ท่ีในการท างานไดก้ าหนดไว ้
 โดยสรุปแล้ว ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงตามแนวคิดของฟูลแลนเป็นแนวคิดท่ีน่าจะ
เหมาะสมกบัการน าท่ามกลางการเปล่ียนแปลงไดใ้นระดบัหน่ึง ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวคิดเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าและผูต้ามซ่ึงเปล่ียนแปลงไปมากจากในอดีตท่ีการบริหารงานเน้นการควบคุม
กลายมาเป็นการมอบอ านาจ การแข่งขนักลายเป็นการใหค้วามร่วมมือ จากการเนน้รางวลัท่ีเป็นวตัถุ
ส่ิงของกลายเป็นการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยช้ีให้เห็นถึงสัจธรรมท่ีว่าทุกส่ิง
ในโลกยอ่มมีการเปล่ียนแปลง ผูน้ าควรมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมหรือแสดงความรับผิดชอบ
ต่อผูต้ามมากข้ึน ดงันั้นแนวคิดเก่ียวกบัผูน้ าในปัจจุบนัจึงเนน้ไปท่ีผูน้ าท่ีมีคุณธรรมซ่ึงสนบัสนุนให้
ผูต้ามสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองให้เป็นผูน้ าไดม้ากกวา่ท่ีจะใชต้  าแหน่งเพื่อการควบคุมหรือ
จ ากดัความสามารถของผูต้าม  

จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
สรุปไดว้า่ นกัวิชาการไดใ้ห้ความส าคญัต่อองคป์ระกอบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงวา่เป็นกระบวนการ
ท่ีผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้ามโดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามให้สูงข้ึน
กวา่ความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน ท าให้
เกิดความตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของทีมและองคก์าร จูงใจผูร่้วมงานและ ผูต้ามมองไกล
เกินกว่าความสนใจของตนเองของพรรคพวกให้มองเห็นประโยชน์ต่อกลุ่มองค์การและสังคมภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงน้ีประกอบดว้ยลกัษณะเฉพาะ 4 ประการท่ีสอดคลอ้งกนัสรุปไดด้งัน้ี 

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence of Charisma Leadership) ผูน้ า
ประพฤติตวัเป็นแบบอย่างส าหรับผูต้าม เป็นท่ียกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไวว้างใจและท าให้                 
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ผูต้ามเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงานกนั ผูต้ามจะพยายามประพฤติปฏิบติัเหมือนกบัผูน้ าและ
ตอ้งการเลียนแบบผูน้ าของเขา 

2.  การสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation) ผูน้ าประพฤติในทางท่ีจูงใจให้เกิด
แรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การใหค้วามหมายและทา้ทายในเร่ืองงานของ
ผูต้าม กระตุน้จิตวิญญาณของทีมงานให้มีชีวิตชีวา ท าให้ผูต้ามสัมผสักบัภาพท่ีงดงามของอนาคต 
แสดงความเช่ือมัน่ มีความตั้งใจต่อเป้าหมายและวิสัยทศัน์ร่วมกนั ช่วยให้ผูต้ามมองขา้มผลประโยชน์
ของตนเพื่อวสิัยทศัน์และภารกิจขององคก์าร  

3.  การกระตุน้ทางปัญญา (Intellectual Stimulation) ผูน้ ามีการกระตุน้ผูต้ามให้ตระหนกั
ถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน่วยงาน ท าให้ผูต้ามตอ้งการหาแนวทางใหม่ ๆ มาแกปั้ญหาในหน่วยงาน 
เพื่อหาขอ้สรุปใหม่ท่ีดีกว่าเดิม ท าให้เกิดส่ิงใหม่และสร้างสรรค์ มีการตั้งสมมติฐาน การเปล่ียนกรอบ
การมองปัญหาและการเผชิญกบัสถานการณ์เก่า ๆ ดว้ยวถีิทางแบบใหม่ ๆ   

4.  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration) ผูน้ าจะมีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบับุคคลในฐานะเป็นผูน้ า ให้การดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็นรายบุคคลและท าให้ผูต้ามรู้สึกมี
คุณค่าและมีความส าคญั ผูน้ าจะเป็นท่ีปรึกษาของผูต้ามแต่ละคน 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว ภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีผู ้น าพยายาม
เปล่ียนแปลงผูต้ามให้ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความไวว้างใจ เกิดความจงรักภกัดี คลอ้ย
ตามและเช่ือถือในตวัผูน้ า ท าให้ผูต้ามเกิดความมัน่ใจในตนเอง พยายามแก้ปัญหาในการปฏิบติั 
รับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพื่อองค์กร ดังนั้ นผู ้บริหารหรือผู ้น าการเปล่ียนแปลง จึงต้องมี
ความสามารถในการจูงใจคนให้ท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยความเต็มใจ ท าให้ผูค้นรู้สึกอยากจะติดตามไปทุกหน
ทุกแห่งขณะเดียวกนัตอ้งส่งเสริมผูต้ามให้ไดแ้สดงออกถึงความสามารถให้มีโอกาสพฒันาตนเอง
ให้ดีข้ึนสร้างสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานท่ีอบอุ่น ซ่ึงจะส่งผลให้ผูต้ามเกิดความรัก 
ความผกูพนัต่อองคก์ร ท าใหอ้งคก์รประสบผลส าเร็จ 

แนวคิดภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการ (Servant Leadership) 
              การบริหารงานยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว รูปแบบการท างานใน
องคก์ารจึงมีลกัษณะยืดหยุ่น ไร้ขอบเขตและโครงสร้างท่ีแน่นอน และการท างานเปล่ียนแปลงไป
จากการท างานท่ีอาศยัความสามารถทางดา้นร่างกายเป็นการท างานท่ีตอ้งใชค้วามสามารถหรือความ
ฉลาดทางปัญญามากกวา่ แนวคิดเก่ียวกบัผูน้ าในปัจจุบนัจึงเนน้ไปท่ีผูน้ าท่ีมีคุณธรรม สนบัสนุนให้
ผูต้ามสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองให้เป็นผูน้ ามากกวา่ท่ีจะใช้ต าแหน่งเพื่อการควบคุมหรือ
จ ากัดความสามารถของผูต้าม หลักการของภาวะผูน้ าใฝ่บริการเป็นแนวคิดท่ีมีพื้นฐานของการ
ท างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมีพฤติกรรมท่ีประกอบดว้ย
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คุณธรรม การดูแลเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน และการมุ่งพฒันาใหเ้พื่อนร่วมงานเจริญงอกงาม สามารถ
ช่วยให้องค์การพฒันาคุณภาพได้ (Spears, 1996) ภาวะผูน้ าใฝ่บริการเป็นตวัอย่างท่ีดีในการมอบ
อ านาจแก่คนซ่ึงถือว่าเป็นหลักการส าคญัยิ่งโดยตั้งอยู่บนความเป็นจริงท่ีน าไปสู่การปฏิบัติได ้
(Covey, 2001) ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติัตามแนวคิดของภาวะผูน้ าใฝ่บริการจะมองขา้มหรือไม่ใส่ใจกบัการ
แข่งขนั แต่จะน าแบบแผนหรือวิธีการตดัสินใจของกลุ่มท่ีให้ความส าคญัและรับรู้ถึงคุณค่าของ
ผูร่้วมงานเขา้มาแทนท่ี เอาใจใส่ในการพฒันาศกัยภาพของผูร่้วมงาน สร้างความเขา้ใจและแนว
ปฏิบัติน ามาซ่ึงความดีงามให้เกิดข้ึนกับผูใ้ต้บังคบับัญชา ส่งเสริมคุณค่าและพฒันาตวัตนของ
บุคลากร สร้างเสริมกลุ่มการปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง แบ่งปันอ านาจและหนา้ท่ีเพื่อความดีงามของแต่ละ
บุคคลแก่องคก์ารและผูท่ี้องคก์ารใหบ้ริการ 

ปัจจุบนัแนวคิดและทฤษฎีของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ (Servant Leadership) ได้รับความ
นิยมและแพร่หลายในต่างประเทศแนวคิดดงักล่าวไม่ใช่เร่ืองของการรับใชผู้อ่ื้นเพียงอยา่งเดียวแต่
เป็นเร่ืองของหลักการท างานเป็นทีมหลักพฤติกรรมท่ีเอาใจใส่ผูอ่ื้นหลักการปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรมหลกัการสนใจต่อความกา้วหน้าและเติบโตของผูต้ามในขณะเดียวกนัก็ให้ความสนใจต่อ
การเติบโตขององค์การด้วย ซ่ึง Greenleaf  กล่าวว่า “ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ (Servant Leadership) เป็น
รูปแบบการเป็นผูน้ าท่ีให้ความส าคญัต่อการช่วยเหลือดูแลหรือรับใช้ผูอ่ื้นเป็นอนัดับแรก เป็น
วธีิการท างานแบบองคร์วม (A Holistic Approach to Work) ส่งเสริมความรู้สึกของความเป็นชุมชน 
และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ” นอกจากน้ีกรีนลีฟยงัเป็นผูนิ้ยามค าว่า "Servant 
Leadership" หรือผูน้ าใฝ่บริการในบทความท่ีเขียนข้ึนจากการสัมมนาในปี ค.ศ. 1970 โดยท่ีผูน้ าใฝ่
บริการมกัจะบริการคนอ่ืนมากกวา่จะให้คนอ่ืนรับใช ้เป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้นไดบ้รรลุถึงความส าเร็จและ
การปรับปรุงส่ิงต่าง ๆ ให้ดีข้ึน ผูน้ าใฝ่บริการมีลกัษณะรูปแบบธรรมชาติของการอาสาสมคัร เป็นผู ้
เติมเต็มความตอ้งการของสมาชิก แต่ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนจริงก็ต่อเม่ือก าหนดเป็นภารกิจขององค์การ จาก
หลกัค าสอนของจีนโบราณท่ีกล่าววา่การปกครองท่ีแทจ้ริงก็คือการรับใชผู้อ่ื้นอยา่งแทจ้ริง ผูน้ าแบบ
น้ีจะบรรลุหลกัการพื้นฐานของค่านิยมและอุดมคติ ด้วยเหตุน้ีภาวะผูน้ าใฝ่บริการจึงเป็นบุคคลท่ี
ท างานให้ส าเร็จโดยการรับใช้ผูอ่ื้น เป็นผูน้ ามุ่งรับใช้ผูอ่ื้นโดยการเพิ่มพลงัอ านาจใช้ความเก่งกาจ
สามารถของคนอ่ืนเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในขณะท่ีเป้าหมายขององค์การก าลงัมุ่งตอบสนอง
ความตอ้งการและความเติบโตในฐานะมนุษยท่ี์มีความตอ้งการคลา้ยคลึงกนั ผูน้ าใฝ่บริการถูกก าหนด
ภายใตค้วามเช่ือท่ีวา่การพฒันาภาวะผูน้ าเป็นความต่อเน่ืองเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระยะยาว  

สเปียร์ (Spears, 2004) จ าแนกคุณลกัษณะของภาวะผูน้ าใฝ่บริการจากการพิจารณาเขียน
ตามแนวคิดของโรเบิร์ตกรีนลีฟ ออกเป็น 10 ประการดงัน้ี 
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1.  มีทกัษะในการฟัง (Listening) ผูน้ าใฝ่บริการจะตอ้งเป็นผูฟั้งท่ีดี และพร้อมท่ีจะรับ
ฟังผูอ่ื้นอยา่งจริงใจ เป็นผูท่ี้สนใจและพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น สามารถท าให้บุคคลอ่ืน
รู้สึกอยากจะแสดงความคิดเห็น และเช่ือวา่เม่ือแสดงความคิดเห็นนั้นแลว้ จะเป็นท่ีรับฟังจากตวัผูน้ า
เองคุณค่าพื้นฐานของผูน้ าคือทกัษะในการส่ือสารและการตดัสินใจอีกทั้งการรับฟังและท าความ
เขา้ใจในส่ิงท่ีผูอ่ื้นพูดการฟังประกอบกบัการสะทอ้นส่ิงท่ีไดไ้ตร่ตรองเป็นส่ิงส าคญัยิ่งส าหรับผูน้ า
ใฝ่บริการท่ีดี 

2.  มีความเขา้ใจในผูอ่ื้น (Empathy) ผูน้ าใฝ่บริการจะตอ้งมีความพยายามในการท าความ
เขา้ใจผูอ่ื้น เน่ืองจากคนทัว่ไปตอ้งการการยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคน ผูน้ าใฝ่บริการ               
จะเขา้ใจในปัญหาและความแตกต่างของแต่ละคน ในขณะเดียวกนัผูน้ าใฝ่บริการก็จะไดรั้บความ
เช่ือมัน่และไวว้างใจจากผูอ่ื้นผูน้ าควรแสดงความปรารถนาดีผูอ่ื้นและไม่ปฏิเสธท่ีตวับุคคลถึงแมเ้ขา
จะมีพฤติกรรมหรือผลการท างานท่ียอมรับไม่ได ้

3. ความสามารถในการกระตุน้และให้ก าลงัใจผูอ่ื้น (Healing) เน่ืองจากบุคคลต่าง ๆ ใน
องค์กรจะประสบกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ผูน้ าใฝ่บริการจะเป็นบุคคลท่ีคนอ่ืนจะมองหาเม่ือ
ประสบกบัปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการกระตุน้ให้ก าลงัใจ 
ฟ้ืนฟูและบ าบดัรักษาผูท่ี้มีปัญหาเหล่านั้น 

4. การตระหนักรู้ (Awareness) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักในตนเอง ซ่ึงเป็นส่ิง
ส าคญัอย่างยิ่ง เน่ืองจากถา้ผูน้ าตระหนักและรู้จกัตนเองเป็นอยา่งดีแลว้ จะท าให้มองปัญหาต่าง ๆ 
ด้วยความรอบคอบจากมุมมองต่าง ๆ ท่ีกวา้งข้ึน นอกเหนือจากความตระหนักในตนเองผูน้ าใฝ่
บริการยงัมีความตระหนักในส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตัวอยู่ตลอดเวลา โดยน าทางให้บุคคลมอง
สถานการณ์เป็นองคร์วมมากข้ึน 

5. ความสามารถในการเกล้ียกล่อมผูอ่ื้น (Persuasion) ผูน้ าใฝ่บริการจะไม่เน้นการสั่ง
การตามต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีมี แต่จะเนน้การเกล้ียกล่อมหรือช้ีชวนให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ยและท าตาม แทนท่ี
จะเป็นการบงัคบับญัชา เขาจะเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการท าให้กลุ่มสามารถเห็นชอบในส่ิง
เดียวกนั จะไม่บงัคบัให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ยหรือท าตาม แต่จะมีเหตุผลท่ีชดัเจนและไม่สามารถปฏิเสธได้
ผูอ่ื้นเม่ือฟังแลว้จะปฏิบติัตาม ผูน้ าใฝ่บริการจะใช้ความสามารถในการโน้มน้าวใจมากกว่าอ านาจโดย
ต าแหน่งในการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ในองคก์รและสามารถสร้างความตกลงร่วมกนัภายในกลุ่มอยา่ง
มีประสิทธิผล 

6.  ความสามารถในการมองภาพในเชิงองค์รวม (Conceptualization) ผูน้ าใฝ่บริการจะ
มองส่ิงต่าง ๆ ในเชิงองคร์วมและไม่ไดม้องเฉพาะส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายในปัจจุบนั แต่จะมองภาพใหญ่
และส่ิงท่ีตอ้งการไปสู่ในอนาคต ผูน้ าใฝ่บริการจะไม่มองเฉพาะตนเองเท่านั้น แต่ยงัพยายามกระตุน้
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คนรอบขา้งให้มองภาพใหญ่ในอนาคต จะฝึกฝนความสามารถในการฝันถึงส่ิงท่ียิ่งใหญ่มองปัญหาหรือ
องคก์ารจากพื้นฐานแนวคิดท่ีเป็นกระบวนการเป็นระบบโดยตอ้งคิดให้เหนือข้ึนไปจากสภาพความ
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั 

7. ความสามารถในการมองเห็นส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคต (Foresight) ผูน้ าใฝ่บริการจะเป็น 
ผูท่ี้สามารถคาดการณ์หรือมองเห็นถึงแนวโน้มหรือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้งผลกระทบ              
ต่าง ๆ ของส่ิงท่ีไดต้ดัสินใจลงไปจะช่วยให้ผูน้  าใฝ่บริการเขา้ใจถึงบทเรียนจากอดีตความเป็นจริง
ปัจจุบนัและเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

8.  การรับผิดชอบดูแล (Stewardship) เป็นการรับผิดชอบของผูน้ าต่อบางส่ิงบางอย่าง
เพื่อผูอ่ื้นอุทิศตนเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูอ่ื้นรวมถึงการใช้ความเปิดเผยจริงใจและการโน้มน้าว
มากกวา่การบงัคบัควบคุม 

9.  การให้ความส าคญัต่อการเติบโตและพฒันาของผูอ่ื้น (Commitment to the Growth 
of People) ผูน้ าใฝ่บริการจะท าทุกอยา่งเท่าท่ีท าไดท่ี้จะให้บุคคลอ่ืนในองคก์รไดมี้การเติบโตและพฒันา
ผูน้ าใฝ่บริการจะเช่ือว่าคนมีคุณค่าภายในท่ีสูงกว่าลักษณะภายนอกจึงตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ท่ียิง่ใหญ่ในการสร้างความเจริญงอกงามของพนกังาน 

10. การสร้างชุมชน (Building Community) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างลักษณะของ
ชุมชนให้เกิดข้ึนภายในองค์กร ผูน้ าใฝ่บริการเช่ือว่าองค์กรควรจะด าเนินงานและสร้างบรรยากาศ
การท างานในลักษณะของชุมชนให้เกิดข้ึนภายในองค์กร นอกจากน้ียงัมุ่งสร้างกลุ่มหรือชุมชน
ภายในองค์การโดยเช่ือว่ากลุ่มท่ีแท้จริงสามารถสร้างข้ึนได้ท่ามกลางบุคคลในวงการธุรกิจหรือ
บุคคลในองคก์ารอ่ืน 
 จะเห็นไดว้า่ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ (Servant Leadership) ต่างจากทฤษฎีการน าประเภทสั่ง
การเป็นล าดบัชั้นจากบนลงล่างโดยส้ินเชิง เน้นความร่วมมือ ความเช่ือถือไวว้างใจ ความเห็นอก 
เห็นใจและการใชอ้  านาจอยา่งมีจริยธรรม ผูน้ าแบบน้ีจะเป็นปัจเจกชนท่ีมีจิตรับใชใ้ห้บริการมาก่อน 
และตดัสินใจอย่างมีจิตส านึกท่ีจะน าเพื่อวา่จะไดรั้บใชใ้ห้บริการคนอ่ืนไดดี้ข้ึน ไม่ใช่อยากน าเพื่อ
ตนเองจะได้มีอ านาจเพิ่มข้ึน เป้าหมายของการน าเพื่อพฒันาความเจริญงอกงามของปัจเจกชน                
ในองคก์ร รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของผูค้นและทีมงาน      
 ภาวะผู้น าใฝ่บริการในค าสอนของพระคัมภีร์ (Servant Leadership in Biblical Teachings) 
 แนวคิดภาวะผูน้ าใฝ่บริการหรือผูรั้บใชมี้อยูใ่นพระคมัภีร์ (The Bible) จากพระจริยวตัรของ
โมเสส (Moses) และพระเยซู (Jesus) ค าว่า “ผูรั้บใช้” อยู่ในพระคมัภีร์มากกว่าพนัคร้ังนักวิชาการ
นกัเขียนร่วมสมยัและนกัวิจยัคือแบลงชาร์ดและฮอดจส์ (Blanchard & Hodges, 2003) คอนที-บอร์เดอรส์
(Contee-Borders, 2002) กรีนลีฟ (Greenleaf, 1970) เจนนิงส์ (Jennings, 2002) เซนจายาและซารอส
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(Sendjaya&Sarros, 2002) ได้อ้างอิงจากพระคมัภีร์มาสนับสนุนภาวะผูน้ าใฝ่บริการคาร์เตอร์ (Carter, 
2003) และคูบิเซค (Kubicek, 2005) กล่าววา่ พระเยซูท่ีนกัวิชาการบางท่านเห็นวา่เป็นผูน้ าท่ียิ่งใหญ่
ท่ีโลกเคยมีมาเป็นตน้แบบของภาวะผูน้ าท่ีเน้นพระเจ้าไม่ได้เน้นท่ีตวัผูน้ าเอง พระเยซูแสดงออกถึง
ภาวะผูน้ าด้วยความใส่ใจ (Care) ความรัก (Love) การยอมรับแทนการแข็งแกร่งแข็งกร้าวหรือ
อ านาจ (Strength, Might and Power) โคลสันอา้งถึงในสเปียรส์ (Colson, as cited in Spears, 1998) 
คร้ังหน่ึงท่ีกล่าวสุนทรพจน์วา่ “บรรดากษตัริยใ์นอดีตส่งคนไปตายแทนพระองค์แต่มีกษตัริยอ์งค์
เดียวท่ีขา้พเจา้รู้จกัท่ีตดัสินใจสละพระชนมชี์พเพื่อประชาชนของพระองค์”แบลงชาร์ดและฮอดเจส 
(Blanchard & Hodges, 2003) คอนที-บอร์เดอรส์ (Contee-Borders, 2002) และมวัร์ (Moore, 2005) 
เสนอว่าชีวิตพระเยซูและค าสอนของพระองค์เป็นตวัอยา่งชัดเจนของภาวะผูน้ าใฝ่บริการพระเยซู
มิได้น าจากขา้งหลงัแต่พระองค์ยืนอยู่แถวหน้าถึงแมจ้ะเผชิญกบัภยัอนัตรายใหญ่หลวงพระองค์มี
วิสัยทศัน์ว่าตอ้งทรงท าอย่างไรและอาจทรงรู้ดว้ยว่ามีเวลาน้อยนักท่ีจะท าภารกิจของพระองค์ทา้ยสุด
แลว้แก่นสารของสาส์นจากพระองคน์ั้นเรียบง่ายคือพระองค์แสดงตนเป็นตวัอยา่ง (Spears, 1998) 
“พระเยซูทรงล้างเท้าของศิษยเ์ป็นตวัอย่างในการรับใช้ของพระองค์และความถ่อมตนต่อผูอ่ื้น”                  
มีนกัวชิาการหลายคนท่ีศึกษาวจิยัเก่ียวกบัภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการ ดงัน้ี 
 สเปี ยรส์  (Spears, 2004) ศึ กษาวิจัยเร่ือง  Practicing servant-leadership , Leader to Leader 
ซ่ึงเป็นบทความในวารสาร Leader to Leader ของแลรีซีสเปียรส์กล่าวถึงแนวคิดภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
ท่ีเร่ิมจากโรเบิร์ทเคกรีนลีฟท่ีมีมาถึงปัจจุบนัเร่ิมต้นทศวรรษท่ีส่ีแล้วซ่ึงเกิดเป็นการปฏิวติัในท่ี
ท างานรอบโลกมีอิทธิพลต่อความคิดต่อหลายๆคนอย่างลึกซ้ึงแนวคิดเร่ิมจากในทศวรรษ1960  
ท่ีกรีนลีฟได้อ่านนวนิยายสั้ นของเฮอร์มานน์เฮสส์ช่ือว่าการเดินทางสู่ตะวนัออกเป็นนิทานการ
เดินทางของคนกลุ่มหน่ึงเพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณท าให้กรีนลีฟไดคุ้ณลกัษณะท่ีส าคญัต่อการพฒันา
ภาวะผูน้ าใฝ่บริการคือ 1) รับฟังผูอ่ื้น (Listening) 2) มีใจเอ้ืออาทร (Empathy) 3) รักษาเยียวยา (Healing)  
4) ตระหนักรู้ (Awareness) 5) โน้มน้าวใจ (Persuasion) 6) สร้างมโนทศัน์ได ้(Conceptualization) 7) มอง
การณ์ไกล (Foresight) 8) พิทกัษ์รักษา (Stewardship) 9) อุทิศตนเพื่อความเจริญของผูอ่ื้น (Commitment 
to The Growth of People) และ10) สร้างชุมชน (Building  Community) กรีนลีฟได้หว่านเมล็ดของ
แนวคิดน้ีไดเ้ติบโตในองค์การจ านวนมากรวมทั้งเติบโตในหัวใจของผูท่ี้ตอ้งการปรับปรุงสภาวะ
ของมนุษย ์

 เดนนิสและโบคาเนีย  (Dennis &Bocarnea, 2005) หาเคร่ืองมือวดัการสร้างแนวคิด
(Construct) ของทฤษฎีภาวะผูน้ าใฝ่บริการของปีเตอร์สัน  (Peterson) ท่ีมีความเสียสละ (Gapao 
Love)ความมีมนุษยธรรม  (Humanity) ความไม่เห็นแก่ตน (Altruism) วิสัยทัศน์  (Vision) ความ
เช่ือมัน่ (Trust) การให้บริการ (Service) และการมอบอ านาจ (Empowerment) ทั้ง 7 องค์ประกอบท่ี
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ปีเตอร์สันไดน้ าเสนอถูกน ามาท าเป็นขอ้ยอ่ยส าหรับเคร่ืองมือวดัภาวะผูน้ าใฝ่บริการการศึกษาน้ีใช้
ขอ้แนะน าการพฒันาตวัวดัของเดอเวลลิส (DeVellis) เพื่อสร้างเคร่ืองมือวดัภาวะผูน้ าใฝ่บริการตาม
ทฤษฎีของปีเตอร์สันใช้การเก็บขอ้มูล 3 คร้ังท่ีแตกต่างกันและลดตวัวดั 71 ตวัเหลือ 42 ตวัได้ 5 
องค์ประกอบคือการมอบอ านาจ (Empowerment) ความรัก (Love) ความถ่อมตน (Humility) ความ
เช่ือมัน่ (Trust) และวสิัยทศัน์ (Vision) 
 โควีย์ (Covey, 2006) ได้ศึกษาเร่ือง Servant Leadership ซ่ึงได้ให้ปรัชญาว่าองค์การ
ตั้งข้ึนเพื่อรับใชค้วามตอ้งการของมนุษยก์ารท างานร่วมกบัผูอ่ื้นให้ประสพความส าเร็จท าให้ความรู้
และความสามารถของตนมีผลผลิตและช่วยสร้างทีมท่ีทุกคนช่วยกนัใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละ
คนเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนซ่ึงกันและกันภูมิปัญญา (Wisdom) เป็นสารสนเทศและความรู้ท่ี
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยเป้าหมายและหลักการอนัสูงส่งคนท่ีอยู่ระดับสูงสุดขององค์การ
ยิ่งใหญ่ต่างก็เป็นผู ้น าใฝ่บริการเป็นคนท่ีถ่อมตน (Humble) น่าเคารพสูง (Reverent) เปิดกวา้ง 
(Open) สอนได้ (Teachable) ให้ความเคารพผูอ่ื้น (Respectful) และดูแลห่วงใยผูอ่ื้น (Caring) ผูน้ า
ตอ้งก าหนดองค์การให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก (Core Values) และเป้าหมาย (Purpose) สร้าง
ความเช่ือมโยงและการอุทิศตนจากพื้นฐานของอิสรภาพแทนท่ีจะเป็นการบงัคบัและควบคุมและ
ยอมรับการใชภ้าวะผูน้ าท่ีแทจ้ริงเป็นสัดส่วนผกผนักบัการใชอ้  านาจองคก์ารจะอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืเม่ือ
องคก์ารนั้นสนองความตอ้งการของมนุษย ์
 แ ล ม เบิ ร์ ต  (Lambert, 2004) ศึ ก ษ า เร่ื อ ง  Servant Leadership Qualities of Principals, 
Organizational Climates, and Student Achievement, A Correlational Study โดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาบรรยากาศองคก์ารและผลสัมฤทธ์ิของ
นกัเรียนเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมของผูบ้ริหารใฝ่บริการและท่าทีของผูบ้ริหารรวมถึง
ความส าเร็จขององค์การโดยวดัจากผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานและ
ผลการวิจยัพบว่าภาวะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
บรรยากาศโรงเรียน 
 บงัอรไชยเผือก (2550, 4) ศึกษาคุณลกัษณะของผูน้ าใฝ่บริการและบรรยากาศของโรงเรียน
คาทอลิกสังกดัคณะภคินีพระกุมารเยซูมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณลกัษณะของผูน้ าใฝ่บริการโรงเรียน
คาทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซูใน 10 ด้านได้แก่ การฟัง การเห็นอกเห็นใจ การเยียวยารักษา              
การตระหนักรู้ การโน้มน้าวใจ การสร้างมโนทัศน์  การมองการณ์ไกล ความรับผิดชอบร่วมกัน                  
การอุทิศตนเพื่อพฒันาคน และการสร้างกลุ่มชนเพื่อศึกษาบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกสังกดั
คณะภคินีพระกุมารเยซูใน 3 ดา้น คือ บรรยากาศห้องเรียน บรรยากาศนอกห้องเรียน และบรรยากาศของการ
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ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูน้ าใฝ่บริการและบรรยากาศของ
โรงเรียนจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานและระดบัช่วงชั้น ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1.  คุณลกัษณะผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิกสังกดัคณะภคินีพระกุมาร
เยซูโดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมากเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียได้แก่การสร้างมโนทศัน์
ความรับผดิชอบร่วมกนัการโนม้นา้วใจการมองการณ์ไกลการฟังการเยียวยารักษาการอุทิศตนเพื่อพฒันาคน 
การสร้างกลุ่มชนการเห็นอกเห็นใจและการตระหนกัรู้ 

2.  บรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกสังกดัคณะภคินีพระกุมารเยซูโดยรวมและรายดา้นทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัดีเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดแ้ก่บรรยากาศของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบรรยากาศ
หอ้งเรียนและบรรยากาศนอกหอ้งเรียน 

3.  ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะของผูน้ าใฝ่บริการของผูบ้ริหารโรงเรียนคาทอลิก
สังกดัคณะภคินีพระกุมารเยซูโดยรวมพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานและครูท่ีระดบัช่วง
ชั้นต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4. ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะภคินีพระกุมารเยซู
โดยรวมพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และครูระดบัช่วงชั้นต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 
 กล่าวโดยสรุปแลว้ แนวคิดส าคญัของภาวะผูน้ าใฝ่บริการคือ คนเร่ิมตน้จากการมีจิตใจ
รับใชใ้หบ้ริการผูอ่ื้นและต่อมาเห็นวา่การกา้วไปสู่ภาวะการน าคือ เพื่อท่ีจะรับใชใ้ห้บริการผูอ่ื้นไดดี้
ข้ึนจะเป็นผูน้ าท่ีดีได้มากกว่าคนท่ีเร่ิมต้นคิดจากจิตใจต้องการเป็นผูน้ า ซ่ึงอาจมาจากแรงจูงใจ
ตอ้งการมีอ านาจหรือมีผลประโยชน์เพิ่มข้ึน จิตใจรับใช้ให้บริการผูอ่ื้น เป็นการมุ่งสนองความตอ้งการ
ของเพื่อนร่วมงานและผูไ้ดรั้บบริการจากองคก์ารเป็นอนัดบัแรก การกระตุน้และสนบัสนุนให้ผูค้น
คน้พบและพฒันาความสามารถ ความตอ้งการของตนเองและเจริญงอกงามในฐานะบุคคล มีสุขภาพท่ีดี
ข้ึน ฉลาดข้ึน เป็นอิสระข้ึนและมีจิตส านึกในการรับใชผู้อ่ื้นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป เป็น
แนวคิดในเชิงปฏิบติัท่ีไดผ้ลจริงเพราะคนท่ีมีจิตใจรับใช้ผูอ่ื้นก่อนท่ีจะคิดถึงตวัเองมีโอกาสจะเรียนรู้
และพฒันาตวัเองให้เป็นผูน้ าท่ีดีได้มากกวา่คนท่ีคิดถึงแต่ตวัเองก่อน สามารถสรุปคุณลกัษณะของ
ผูน้ าแบบใฝ่บริการได้ดงัน้ี 1)มีทกัษะในการฟัง (Listening) 2) มีความเขา้ใจคนอ่ืน(Empathy) 3) มี
ความสามารถกระตุน้ให้ก าลงัใจคนอ่ืน (Hearing) 4) มีความรู้สึกตระหนัก (Awareness) 5) มีความสามารถ
เกล้ียกล่อมผูอ่ื้น (Persuasion) 6) มีความสามารถมองเห็นภาพเชิงองคร์วม (Conceptualization) 7)มี
ความสามารถคาดการณ์ในอนาคต ( Foresight) 8) มีความสามารถใส่ใจดูแลส่วนรวม (Stewardship) 
9) ให้ความส าคญัต่อการเติบโตและพฒันาผูอ่ื้น (Commitment to the Growth of People) และ10) มี
ความสามารถสร้างความเป็นชุมชน (Building Community) ดงันั้นจึงควรส่งเสริมภาวะผูน้ าแบบใฝ่
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บริการในสังคมไทยให้มีอยู่ทุกทัว่องค์การทั้ งระบบภาครัฐและโดยคุณลักษณะของภาวะผูน้ า 
ใฝ่บริการควรเกิดข้ึนในผูน้ าทุกหน่วยงานใหม้ากท่ีสุด   
 แนวคิดภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

ทีมภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ในระดบัสูงขององค์การ (Upper-echelon Leadership)การจดั
วางกลยุทธ์ในองค์การข้ึนอยู่กบัลกัษณะความสลบัซับซ้อนขององค์การ ผูบ้ริหารในแต่ละระดบั
จ าเป็นตอ้งเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการวางกลยทุธ์ขององคก์ารทั้งส้ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์าร ซ่ึงภาวะผูน้ าในระดบัสูงขององคก์าร (Upper-echelon Leadership) คือผูบ้ริหารระดบัสูง
ขององค์การ มีหน้าท่ีโดยตรงในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อก าหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายรวมขององค์การ 
ตลอดจนปรัชญาและหลักการพื้นฐานท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การโดยรวมทั้ ง
ตดัสินใจในการเลือกกลยุทธ์และจดัสรรทรัพยากรระหว่างกลุ่มงานต่าง ๆ  ให้มีความเหมาะสม มีขอบเขต
ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งองคก์ารรวมทั้งเนน้การด าเนินงานภายนอกองคก์าร จึงเรียกภาวะผูน้ าใน
ระดับสูงน้ีว่า “ภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์” (Strategic Leadership) เน่ืองด้วยเป็นผู ้ท่ี มีความสามารถในการ
คาดหมายเหตุการณ์ในอนาคตไดดี้ เป็นผูส้ร้างองคก์ารให้มีความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตวั
อยูเ่สมอ และมีมุมมองระยะยาวท่ีเป็นเป้าหมายในการน าทางให้แก่องคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ยงัอาจอยู่ในรูปองค์คณะบุคคลระดบัสูงสุดขององค์การ เช่น คณะทีมบริหารสูงสุด 
(Top Management Team หรือ TMT) คณะกรรมการอ านวยการ (Board of Directors) 

ภาวะผูน้ ากลยุทธ์นั้นเป็นภาวะท่ีผูน้ าแสดงออกในลกัษณะสร้างแรงจูงใจแก่ผูร่้วมงาน
ให้ใช้ความสามารถท่ีมีอยู่มาท างานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จของทีมและองค์การ โดยผูน้ าจะมีเทคนิค              
การจูงใจอย่างเหมาะสมและหลากหลายเพื่อให้การท างานประสบผลส าเร็จ รวมทั้งการตดัสินใจ 
และการควบคุมการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ขององค์การ
ก าหนดบทบาทและทิศทางขององคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจน เพียร์ซ และ โรบินสัน (Pearce & Robinson, 
2007) ภาวะผูน้ ากลยุทธ์ เป็นผูน้ าท่ีบริหารจดัการโดยมีความยืดหยุน่ และเสริมอ านาจให้กบัเพื่อนร่วม
อุดมการณ์ในการสร้างสรรค์การเปล่ียนแปลงอย่างมีกลยุทธ์ ฮิทท์ และ ฮอสคิสสัน (Hitt & Hoskisson, 
2007) บุคลากรท่ีมีภาวะผูน้ ากลยทุธ์จะมีบทบาทหลายหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโดยผา่น
ผู ้เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ช่วยให้องค์การจัดการกับการเป ล่ียนแปลงในยุคโลกาภิว ัตน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหก้ารท างานบรรลุเป้าหมาย แบส และ อโวลิโอ (Bass & Avolio, 1997) 
ช่วยพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหเ้ขม้แขง็ ส่งเสริมใหมี้การแกปั้ญหาและการตดัสินใจท่ีชดัเจน  
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 องค์ประกอบภาวะผู้น ากลยุทธ์ 
 แนวคิดองค์ประกอบภาวะผูน้ ากลยุทธ์มีองค์ประกอบส าคญั  3 ดา้นไดแ้ก่ 1) ความคิด
เชิงกลยุทธ์ 2) การส่ือสารและการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์และ 3) การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ
เชิงกลยทุธ์สรุปไดด้งัน้ี 

1.  ความคิดเชิงกลยุทธ์ ในสภาพปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูงความคิดเชิงกลยุทธ์เป็นส่ิง
ส าคญัต่อการเป็นผูน้ าผูน้  าจึงจ าเป็นตอ้งใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ในการตดัสินใจแกปั้ญหาต่าง ๆ ให้
ส าเร็จลุล่วงไปโดยเฉพาะในการวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์การไดรั้บการยอมรับ
และน่าเช่ือถือ 

2.  การส่ือสารและการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
เป็นปกติวสิัยของทุกคนท่ีมีความเก่ียวขอ้งไปถึงบุคคลอ่ืน ตลอดจนถึงสังคมท่ีแต่ละคนเก่ียวขอ้งไม่
ว่าจะท าส่ิงใดตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ทั้งส้ินทั้งภาษาพูด ภาษา
เขียน ตลอดจนเคร่ืองมือ หรือเทคนิควธีิการต่าง ๆ การส่ือสารมีความส าคญัส าหรับผูน้ าและผูต้ามใน
ฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีทั้งสองฝ่ายต่างใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บาร์
นาร์ด (Barnard, 1998)ในส่วนของการเจรจาต่อรองเป็นการการร่วมกนัแสดงความคิดเห็นขอ้มูล 
และการหาทางออกท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นขอ้ถกเถียง ดว้ยการให้และรับ
ขอ้เสนอของแต่ละฝ่าย ดว้ยสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั บาร์นส (Barnes, 1998) ผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถ
ในการเจรจาต่อรองกบับุคลากรและลูกคา้เพื่อให้เกิดความส าเร็จในการท างานจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะ
ในการเจรจาต่อรอง รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือกลยุทธ์และเทคนิคในการใชค้วามสามารถในการพูดเพื่อ
ลดความขดัแยง้ ฮิวเบอร์(Huber, 2000) 

3.  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัของภาวะผูน้ า             
กลยุทธ์ท่ีช่วยขจดัอุปสรรคและแกปั้ญหาในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ การแกปั้ญหาและ
การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กันและเป็นกระบวนการทางความคิดท่ีมุ่งให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย เมเยอร์ และ วิทรอค (Mayer & Wittrock, 1996) ซ่ึงสามารถน ากฎ หลกัการ 
ความรู้เดิมไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ให้บรรลุผลส าเร็จ ทั้งน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ทางออกของปัญหาในชีวิตประจ าวนั สามารถชนะอุปสรรคท่ีขดัขวางแนวทางในการหาค าตอบของ
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลห์ตนั และ สเติร์นเบิร์ก (Leighton & Sternberg, 2003) นอกจากน้ีการ
แกปั้ญหายงัรวมถึงการคิดเชิงกลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์ของการคิด) ท่ีพยายามใชห้นทางท่ีดีท่ีสุด เพื่อแกไ้ข
อุปสรรคและปัญหา ซูนอล และ ซูนอล (Sunal & Sunal, 2003) ส าหรับการตดัสินใจเป็นกระบวนการ 
คิดใชเ้หตุผลในการเลือกท่ีจะลงมือปฏิบติัส่ิงใด ๆ เฟลด์แมน (Feldman, 2008) โดยคน้หาทางเลือก
ท่ีหลากหลายและเลือกทางเลือกท่ีมีความเป็นไปไดท้ั้งหมดเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา คอร์ตแลนด ์
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(Kortland, 1996) รวมทั้ งประเมินทางเลือกในการปฏิบัติหรือการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จ มอร์ริส (Morris, 1996) 

องคก์ารท่ีจะไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและสามารถด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งย ัง่ยืน จะตอ้งรู้เท่า
ทนัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม โดยท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารหรือสภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไป ประกอบดว้ยแรงผลกัดนัจากปัจจยัดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันองค์การต้องอยู่ท่ามกลางการแข่งขนัแย่งชิงลูกค้า ขณะท่ี
ทรัพยากรต่าง ๆ มีอยู่อย่างจ ากดัผูบ้ริหารในปัจจุบนัจะตอ้งต่ืนตวัและรู้เท่าทนัความเป็นไปของ
เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระดบัโลก  

2.  ดา้นสังคมและวฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีสามารถก าหนดได้จากทศันคติ ความตอ้งการ 
ความคาดหวงั การศึกษา ความคิด ความเช่ือ ค่านิยมของผูค้นในสังคมนั้น ๆ 

3.  ดา้นกฎหมายและการเมือง กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีออกโดยรัฐบาล เพื่อ
ก าหนดและควบคุมการประกอบกิจการต่าง ๆ ส่วนปัจจยัด้านการเมืองประกอบด้วยทัศนคติ 
ความคิด ความเช่ือ ตลอดจนวสิัยทศัน์ของผูน้ าท่ีมีต่อการประกอบกิจการของภาคเอกชน 

4.  สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีการเป ล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิอยา่งรวดเร็ว องค์การใด
ตอ้งการอยูร่อดและเพิ่มความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัจะตอ้งพฒันาและจดัหาเทคโนโลยเีขา้มาใช ้

5.  สภาพแวดลอ้มอนัเกิดจากปัจจยัทางธรรมชาติ ปัจจุบนัทั้งภาครัฐและเอกชนหันมา
ให้ความส าคญักบัการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษ์ธรรมชาติมากข้ึน เน่ืองจากมีการท าลาย
ทรัพยากรและสภาวะแวดลอ้มทุกดา้น องคก์ารธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับตวั หากด าเนินการต่าง ๆโดย
ขาดวจิารณญาณอาจส่งผลเสียหายต่อองคก์ารทั้งทางกายภาพและดา้นภาพลกัษณ์ขององคก์าร  

ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์จะตอ้งรับรู้สาระส าคญัของการบริหารยคุใหม่ภายใตภู้มิทศัน์ใหม่ 
เป็นการบริหารองค์การภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมใหม่จะต้องรู้จกัออกแบบ
องค์การเพื่อการรองรับผลกระทบจากภายนอก ซ่ึงมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ อินเทอร์เน็ต 
(Internet) โลกาภิวตัน์ (Globalization) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) และความร่วมมือ
กนัขา้มพรมแดนภายในและระหวา่งองคก์ร (Collaboration Across Boundaries)โดยท่ีภาวะผูน้ าเชิงกล
ยุทธ์ต้องปรับตัวและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้สมาชิกในองค์การพร้อมรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงและสนองตอบต่อนโยบายกลยุทธ์ขององค์การตลอดจนต้องท าความเข้าใจและ
เตรียมพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตจากสภาพแวดลอ้มท่ีมากระทบต่อองคก์าร 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์โดยท่ีธนภณ ธรรมรักษ ์
(2556) ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการวจิยัพบวา่รูปแบบการพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาประกอบด้วย  6 องค์ประกอบได้แก่ 1) การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์                  
2) การบริหารทรัพยากรในองคก์าร 3) การส่งเสริมวฒันธรรมองคก์าร 4) การมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่ง
มีคุณธรรม  5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6) การเป็นผูน้ าองค์การส่วนแนวคิดของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาพบวา่ความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในดา้นการมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรมและอยูใ่นระดบัมาก
ในด้านการเป็นผูน้ าองค์การด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การด้านการส่งเสริมวฒันธรรม
องค์การดา้นการควบคุมองค์การอย่างสมดุลและดา้นการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ในส่วนของ
กณัฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม ์(2556) ศึกษาภาวะผูน้ ากลยุทธ์, รูปแบบของผูน้ ายุคใหม่ ผลการวิจยัสรุป
ได้ว่า ภาวะผูน้ ากลยุทธ์เป็นรูปแบบของผูน้ ายุคใหม่ นับว่าสอดคล้องกับการจดัการการเปล่ียนแปลง 
ท่ีเกิดข้ึนในยุคโลกาภิวตัน์ เป็นบุคคลท่ีมีมุมมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุน่ให้องคก์ารบรรลุ
เป้าหมาย ใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีตั้งใจไว ้
ผูบ้ริหารองค์การท่ีมีภาวะผูน้ า กลยุทธ์มีคุณลกัษณะส าคญั ได้แก่ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการเจรจาต่อรองให้ประสบ
ผลส าเร็จ ท่ีส าคญัมีการแกปั้ญหาและตดัสินใจอย่างชาญฉลาดส าหรับปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ (2556) 
ไดศึ้กษาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์กบัความส าเร็จในการบริหารจดัการองคก์รสรุปผลการวจิยัไดว้า่ ภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 2) การทบทวนกลยุทธ์ 3) การตดัสินใจเลือกกล
ยุทธ์ และ 4) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการองค์กรทั้ ง 
4 ด้าน และมีความส าคัญต่อสภาพต่อการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันท่ีสภาพแวดล้อมมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 กล่าวโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะแบ่งภาวะผูน้ าสถานศึกษาตามมุมมองด้านตวับุคคลด้าน
ค่านิยมด้านโครงสร้างด้านพันธกิจหรือด้านทักษะภาวะผูน้ ากลยุทธ์เป็นรูปแบบของผูน้ ายุคใหม่                  
ท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในยคุโลกาภิวตัน์ โดยเป็นผูท่ี้มีมุมมองระยะยาว
และสร้างความยดืหยุน่ให้องคก์ารบรรลุเป้าหมาย ใชค้วามคิดเชิงกลยทุธ์ในการวางแผนกลยทุธ์เพื่อ
ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีตั้งใจไว ้ผูบ้ริหารองค์การท่ีมีภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์มีคุณลกัษณะส าคญั 
ไดแ้ก่ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใชภ้าษาพูดและภาษาเขียนในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี 
รวมทั้งมีการเจรจาต่อรองให้ประสบผลส าเร็จ ท่ีส าคญัมีการแกปั้ญหาและตดัสินใจอยา่งชาญฉลาด
ดังนั้ นภาวะผู ้น าเชิงกลยุทธ์ควรมีคุณลักษณะของพฤติกรรมเชิงรุก  (Proactive) กล้าเส่ียงมีความ
รอบคอบและมีความคิดไปข้างหน้า (Fore Thought) มีคุณลักษณะของผูน้ าท่ีชอบการริเร่ิมใหม่ ๆ 
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(Initiative) มีความสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า (Anticipate) และให้การยอมรับต่อการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้ง
เกิดข้ึนกบัองคก์าร 
 
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใ นประเทศไทย 

ประวตัิมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
  สภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีรากฐานทางประวติัศาสตร์ยอ้นไปในปี ค.ศ.1828  ศาสนาจารย ์
จาคอป ทอมลิน และศาสนาจารยน์ายแพทยค์าร์ล กุตสลาฟ เขา้มาเผยแผค่ริสตศ์าสนานิกายโปรเตส
แตนท์ เป็นคร้ังแรกในประเทศสยาม ตน้ก าเนิดอย่างแทจ้ริงของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมาจาก
มิชชนันารีคณะเพรสไบทีเรียนอเมริกนั ซ่ึงเขา้มาคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1847 มิชชนันารีชุดน้ีประกอบ
ไปด้วย นายแพทย ์ซามูเอล เฮาส์ ศาสนาจารยส์ตีเฟน และนางแมร่ี แมตตูน มิชชันนารีคณะน้ีได้
จดัตั้งเพรสไบทีเรียนท่ีหน่ึงกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม ค.ศ. 1849 ต่อมาไดจ้ดัตั้งเพรสไบเทอร่ี
แห่งสยามในวนัท่ี 1 กนัยายน ค.ศ. 1858 เม่ือถึงปี ค.ศ. 1861 คณะมิชชนันารีจึงคิดท่ีจะขยายงาน
ออกไปยงัภูมิภาค โดยได้จดัตั้งศูนยมิ์ชชันนารีท่ีเพชรบุรี โดยการน าของครอบครัวศาสนาจารย์
ดาเนียล แมคกิลวารีและครอบครัวศาสนาจารย์ซามูเอลจี แมคฟาร์แลนด์ เป็นผู ้ปฏิบัติงาน                  
ปี ค.ศ. 1867 ครอบครัวศาสนาจารยแ์มคกิลวารี ไดจ้ดัตั้งมิชชั่นประกาศคริสต์ศาสนาท่ีเชียงใหม่  
โดยมีครอบครัวของศาสนาจารยว์ิลสันไดเ้ขา้ร่วมงานดว้ยครอบครัวมิชชนันารี  ทั้งสองไดจ้ดัตั้งคริสตจกัร
เพรสไบทีเรียน ท่ีหน่ึงเชียงใหม่ ในวนัท่ี 18 เมษายน ค.ศ. 1868 และไดต้ั้งศูนยมิ์ชชัน่ข้ึนในเดือน
กรกฎาคมปีเดียวกนั เรียกวา่ มิชชัน่ลาว  ภายหลงัปี ค.ศ. 1885 ตั้งศูนยมิ์ชชัน่ท่ีล าปาง ปี ค.ศ. 1891 
ตั้งศูนยมิ์ชชนันารี ท่ีล าพูน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 มีการจดัตั้งศูนยมิ์ชชัน่ท่ีแพร่ ในปี ค.ศ. 1895 จดัตั้ง
ศูนยมิ์ชชัน่ท่ีน่าน และปี ค.ศ. 1897 มีการจดัตั้งศูนยมิ์ชชัน่ท่ีเชียงราย ภายหลงัปี ค.ศ. 1900 มิชชัน่
ลาวยงัขยายงาน ไปยงัเขตเชียงตุงของพม่า (ค.ศ. 1904 - ค.ศ. 1908) และเขตเชียงรุ้งของประเทศจีน 
(ค.ศ. 1917 - ค.ศ. 1941) 

มิชชนันารีสยามไดข้ยายงานไปยงัพิษณุโลกในปี ค.ศ. 1899 ในปีถดัไปก็เร่ิมขยายงานลง
ไปสู่ภาคใต ้โดยในปี ค.ศ. 1900 ไดจ้ดัตั้งศูนยมิ์ชชนันารีท่ีนครศรีธรรมราช และเม่ือถึงปี ค.ศ. 1910 ได้
จดัตั้งศูนยมิ์ชชนันารีท่ีตรัง  ซ่ึงเป็นศูนยมิ์ชชนันารีท่ีขยายการประกาศคริสตศ์าสนาไปสู่ทอ้งท่ีอ่ืน ๆ ใน
ภาคใตใ้นเดือนเมษายน ค.ศ. 1932 มีการรวมเพรสไบเทอร่ีสยามและมิชชัน่ลาว เพื่อจดัตั้งองค์กร
ปกครองคริสตจกัรไทยท่ีเป็นอิสระ มีการรณรงคแ์ละออกวารสารข่าวคริสตจกัร ในปี ค.ศ. 1934 มีการ
จดัประชุมเพื่อจดัตั้ง สภาคริสตในประเทศสยาม ท่ีประชุมไดรั้บธรรมนูญการปกครองคริสตจกัรสยาม
ซ่ึงก าหนดคริสตจกัรประจ าชาติน้ีวา่ คริสตจกัรสยามมีนโยบายหลกั 3 ขอ้ คือ 
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1. การประกาศพระกิตติคุณดว้ยตนเอง 
2. การเล้ียงตนเอง 
3. การปกครองตนเอง 

  การประชุมเพื่อก่อตั้งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยคร้ังแรกน้ีมีคริสตจกัรของคณะเพรสไบที
เรียนอเมริกนัและคริสตจกัรจีนของคณะแบ๊บติสตเ์ท่านั้น ท่ีร่วมกนัก่อตั้งสภาคริสตจกัรฯ ข้ึน สภา
คริสตจกัรฯ สมยัเร่ิมแรกมีการปกครองออกเป็นคริสตจกัรภาค 7 คริสตภาค โดยยงัมีสยามคริสต
สภาเป็นพี่เล้ียงและยงัคงตอ้งพึ่งพามิชชนันารีอยู่มาก ในปี ค.ศ. 1940 ไดเ้ปล่ียนช่ือจากสภาคริสตจกัร             
ในสยามเป็น สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ตามการเปล่ียนช่ือประเทศของรัฐบาล 
  สภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัรสากล โดยเป็นสมาชิกเร่ิมแรก
ของสภาคริสตจกัรสากล (WCC , World council of Churches) ท่ีจดัตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1948 และให้
ความร่วมมือในการจดักิจกรรมขององคก์รคริสตจกัรระดบัสากลเสมอมา สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
ย ังเป็นสมาชิกของสภาคริส เตียนแห่งเอเชีย (CCA, Christian Conference of Asia) และสภา
คริสตจกัรปฏิรูป (W. A. R. C :The World Alliance of Reformed Churches) ในปี ค.ศ. 1964 สภา
คริสตจกัรในประเทศไทยเห็นชอบในการจดัส่งมมิชชนันารีไปปฏิบติัพนัธกิจต่างประเทศคร้ังแรก 
ตามโครงการน้ีมีมิชชนันารีไทยไปปฏิบติังานรวม 3 ท่าน ในระยะหลงัต่อมา แมว้า่จะมีโครงการอยู่
แต่การท าพนัธกิจด้านน้ียงัไม่เด่นชดัเหมือนการจดัส่งมิชชันนารีไปต่างประเทศในระยะเร่ิมแรก 
ปัจจุบนัสภาคริสตจกัรในประเทศไทย แบ่งเขตการปกครองเป็น 19 คริสตจกัรภาค กระจดักระจาย
อยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยการแบ่งการบริหารพนัธกิจต่าง ๆ ออกเป็น 5 พนัธกิจดงัน้ี 

1. พนัธกิจเผยแพร่และพฒันาคริสตจกัร 
2. พนัธกิจการอภิบาลชีวิตคริสเตียน 
3. พนัธกิจการคลงัและทรัพยสิ์น 
4. พนัธกิจการศึกษา 
5. พนัธกิจการแพทย ์
สภาคริสตจกัรในประเทศไทยได้ก่อตั้งข้ึนเป็นเวลา 81 ปีแลว้ การท าพนัธกิจของสภา

คริสตจกัรในประเทศไทยไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายหลกัคือ “การประกาศพระกิตติคุณ
ดว้ยตนเอง การปกครองตนเอง และการเล้ียงตนเอง” และตามวตัถุประสงค์ของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย โดยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ สภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงอวยพระพรพนัธกิจของคริสตจกัร 
หน่วยงานและสถาบนัสังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ให้เจริญเติบโตข้ึน ปรากฏให้เห็นได้
อยา่งชดัเจน ทั้งการเพิ่มข้ึนของจ านวนสมาชิก ศิษยาภิบาล และจ านวนคริสตจกัร อีกทั้งการพฒันา

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

328 ถนนพญาไท  แขวงถนนเพชรบุรี 
เขตราชเทว ี  กรุงเทพฯ   10400 

โทร. 0-2214-6000-9  โทรสาร 0-2214-6010 

WEBSITE , www.cct.or.th 



87 

หน่วยงาน สถาบนัให้กระท าพนัธกิจตามวตัถุประสงค ์และเป็นท่ีถวายเกียรติแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
โดยมีนิมิตคือ “สภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศพระกิตติคุณ
สร้างคริสตจกัรท่ีมีสง่าราศี และสร้างสรรคส์ังคมท่ีมีสันติสุข” 

พนัธกจิ 
 สภาคริสตจักรในประเทศไทย คือ องค์กรทางศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแต้นท์ท่ี
รวมตวักนัเพื่อท าพนัธกิจของพระเจา้ในประเทศไทย อนัประกอบด้วย พนัธกิจด้านการประกาศ            
เผยแผพ่ระกิตติคุณ พนัธกิจดา้นการศึกษา พนัธกิจดา้นการรักษาพยาบาลและพนัธกิจอ่ืน ๆ โดยมี
หลกัขอ้เช่ือ ขอ้ปฏิบติัและธรรมนูญเดียวกนั อยูภ่ายใตก้ารปกครองเดียวกนั ดว้ยวิธีการเล้ียงตนเอง 
ปกครองตนเอง และประกาศพระกิตติคุณดว้ยตนเอง 

การปกครอง 
สภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีการแบ่งการปกครองออกเป็นคริสตจกัรภาค คริสตจกัร

ทอ้งถ่ิน หมวดและศาลาธรรม อีกทั้งมีหน่วยงานและสถาบนัการศึกษา สถาบนัการแพทยร่์วมท า
พนัธกิจของพระเจา้อยา่งครบวงจร 
 สภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัรสากล อาทิ เป็นสมาชิกของ
สภาคริสตจกัรสากล (World Council of Church : WCC) สภาคริสตจกัรแห่งเอเชีย (Christian Conference 
of Asia : CCA) และสหคริสตจกัรปฏิรูปสากล (World Communion of Reform Churches : WCRC) 

ปัจจุบนัสภาคริสตจกัรในประเทศไทยบริหารงานโดยคณะผูบ้ริหารสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย จ านวน 4 คน และกรรมการด าเนินงานสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จ านวน 9 คน 
ซ่ึงในกรรมการด าเนินงานจะมีคณะผูบ้ริหารสภาคริสตจกัรในประเทศไทยรวมอยู่ด้วยทั้ง 4 คน                
ดงัแผนภาพท่ี 2.11 โครงสร้างการบริหารพนัธกิจของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ต่อไปน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.11 โครงสร้างการบริหารพนัธกิจของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
ทีม่า  :  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย, 2558 
               

 นโยบายและยุทธศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 นโยบายและยุทธศาสตร์สภาคริสตจกัรในประเทศไทย คริสตศกัราช 2015-2018 (สภา
คริสตจกัรในประเทศไทย, 2015, 13 - 17) ในการประชุมสมชัชาสภาคริสตจกัรในประเทศไทยสมัย
สามญั คร้ังท่ี 33 ไดก้ าหนดนโยบายสภาคริสตจกัรในประเทศไทยข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการท าพนัธ
กิจของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ระหวา่งปี ค.ศ. 2015 - 2018 ซ่ึงไดก้ าหนดกรอบของนโยบายไว ้ 
4 ขอ้ คือ 1) การประกาศพระกิตติคุณ 2) การอภิบาลสมาชิกและบุคลากรทุกระดบั 3) การบริหาร
จดัการท่ีมุ่งเนน้การปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร การปรับปรุงแกไ้ขธรรมนูญ ระเบียบ และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ
และ 4) การบริการและพฒันาสังคม ตลอดถึงการสร้างเครือข่ายทั้งและต่างประเทศซ่ึงคณะผูบ้ริหารสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย วาระปี ค.ศ. 2015 – 2018 ไดจ้ดัท ายุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองนโยบายทั้ง  
4 ขอ้ รวมทั้งหมด 16 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

คณะกรรมการศาสนศาสตร์ศกึษา 

โรงเรียนภาษายเูน่ียน 

โรงเรียนคริสตียนเยอรมนัเชียงใหม ่

โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ 

ศูนยส์ร้างสาวกเพื่อการประกาศ 

ศูนยก์ารศกึษาคริสเตียนไทยเกาหลี 

หน่วยงานบุคลากร 

หน่วยงานตรวจอบบญัชีภายใน 

หน่วยงานคริสเตียนศกึษาและบรรณศาสตร์ 

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

คณะกรรมการอ านวยการสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
และกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

คณะผูบ้ริหารสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

ส านกังานสภาคริสตจกัร 
ในประเทศไทย 

ส านกักลางนกัเรียนคริสเตียน 

บา้นพกัและศูนยฝึ์กอบรมปราณบุรี 

บา้นพกักรุงเทพคริสเตียน 

บา้นสมัมนา สภาคริสตจกัร (หาดเจา้ส าราญ) 

พนัธกิจตั้งคริสตจกัรฝ่ังอนัดามนั 

พนัธกิจเอดส์ 

ส านกังานคุม้ครองเดก็ 

ส านกังานบริหารนโยบาย 
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

พนัธกิจเอดส์ 
และพฒันาคริสตจกัร 

พนัธกิจอภิบาล 
ชีวิตคริสเตียน 

พนัธกิจการคลงั 
และทรัพยสิ์น 

พนัธกิจการศึกษา พนัธกิจการแพทย ์

สถาบนัสถานพยาบาล หน่วยงานพนัธกิจ 
การศึกษา 

สถาบนัการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

สถาบนัการศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา 

หน่วยงานการบญัชี การเงิน 

หน่วยงานทรัพยสิ์น 

หน่วยงานสวสัดิการ 

หน่วยงานศษิยาภิบาล 

หน่วยงานสตรี 

หน่วยงานอนุชน 

หน่วยงานเผยแพร่ 
พระกิตติคุณ 

หน่วยงานพฒันาและ
บริการสงัคม 

หน่วยงานประทีป 
ของไทย 
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 นโยบายที ่1 การประกาศพระกติติคุณ  
 สนบัสนุน ส่งเสริม และมุ่งเน้นให้คริสตจกัร หน่วยงาน สถาบนัมีส่วนร่วมในการประกาศ
พระกิตติคุณ  โดยมีผลสัมฤทธ์ิ  (หรือเป้าหมายสูงสุด) คือมีผู ้รับบัพติศมา ประกอบด้วย  4 
ยุทธศาสตร์ คือ 1) การขยายและเพิ่มพูนคริสตจกัร 2) การสร้างสาวกเพื่อการประกาศ 3) การประกาศ
พระกิตติคุณร่วมกบัสถาบนัการศึกษาและสถาบนัการแพทย ์และ 4) สนบัสนุนพนัธกิจมิชชนันารี 
ทั้งการรับและการส่ง 
 นโยบายที ่2 การอภิบาล 
 สนบัสนุนและส่งเสริมให้คริสตจกัร หน่วยงาน และสถาบนั จดัให้มีระบบการอภิบาล
บุคลากร สมาชิกทุกระดบั โดยเนน้ใหมี้การเตรียมพฒันา เพื่อเป็นสาวกท่ีสัตยซ่ื์อของพระเยซูคริสต์
และจดัสวสัดิการให้เหมาะสม ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ คือ 1) เตรียมและพฒันาศกัยภาพผูรั้บใช้
2) อภิบาลสมาชิกให้มีความเช่ือศรัทธา ตามค าสอนของพระคมัภีร์ และ 3) การอภิบาลในสถาบนัการศึกษา
และสถาบนัการแพทย ์
 นโยบายที ่3 การบริหารจัดการ 
 สนับสนุนและส่งเสริมให้ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและแก้ไข ปรับปรุงธรรมนูญ 
ระเบียบหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งการพฒันาทรัพยากรทางการบริหาร โดยใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตวั ความเป็นเอกภาพ และความเขม้แข็งในการบริหารจดัการ
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารและแก้ไขปรับปรุงธรรมนูญ ระเบียบ 
และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ 2) ปรับปรุงระบบสารสนเทศของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยทั้งระบบ            
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน หน่วยงาน 4) พฒันาทรัพยสิ์นของสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการท าพนัธกิจ และ 5) พฒันาศกัยภาพบุคลากร 
 นโยบายที ่4 การบริการและพฒันาสังคม   
 สนับสนุนและส่งเสริมให้คริสตจกัร หน่วยงานและสถาบันท าพันธกิจพัฒนาและ
บริการสังคม ตลอดจนถึงสร้างเครือข่ายทั้ งในและต่างประเทสอย่างเหมาะสมประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ คือ 1) การพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกคริสตจกัรและชุมชน 2) การช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์             
ผูทุ้กขย์าก ผูถู้กทอดทิ้งและผูป้ระสบภยัพิบติั 3) การพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และ 4) การเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและความร่วมมือ การพฒันาและบริการ
สังคมในประเทศและสู่การเป็นสากล 
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 ประวตัิพนัธกจิการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
   พนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย เร่ิมตน้โดยมิชชนันารีเขา้มา
ประกาศพระกิตติคุณ โดยมีพนัธกิจ 3 ด้านคือ การประกาศเผยแพร่ศาสนา การสอนหนังสือและ     
การรักษาพยาบาล โดยตั้งคริสตจกัร ตั้ งโรงเรียนและตั้งโรงพยาบาล เพื่อให้พนัธกิจบรรลุเป้าหมาย                 
โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะดูแลมาตรฐานและพฒันาด้านวิชาการของครูและโรงเรียนในเครือสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ปัจจุบนัมีส านักงานตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 10 ถนนรัตนโกสินทร์ อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงใหม่  
 ส านักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ท าหน้าท่ี ดูแล 
ประสานงาน สนับสนุนส่งเสริมสถาบนัการศึกษาของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย                
โดยมีสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27 โรงเรียน  และสถาบันอุดมศึกษา 2 แห่ง โดยด าเนินการให้
เป็นไปตามปรัชญา นโยบายของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
ปรัชญา วสัิยทัศน์ นโยบายพันธกจิการศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย   
 ปรัชญาของพนัธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จดัตั้งข้ึนเพื่อ
สนองพระมหาบญัชาขององค์พระเยซูคริสต์  เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นในการพฒันาคนให้สมบูรณ์
ตามแบบของพระเยซูคริสต์ นอกจากนั้นยงัเป็นโอกาสในการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์โดยผ่านการศึกษา เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ทางวิชาการและเข้าถึงสัจจะแห่งค าสอนใน                    
พระคมัภีร์ เพื่อจะด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างมีสันติสุข โดยมีวิสัยทัศน์ 
“มุ่งมัน่ให้สถาบนัการศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จดัการศึกษาอย่างมี
คุณภาพในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีครบบริบูรณ์ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ และ
พฒันาการบริหารจดัการดา้นการศึกษาเต็มศกัยภาพสู่ระดบัสากล” ประกอบไปดว้ยนโยบายหลกัดา้นพนัธ
กิจการศึกษา  4  นโยบาย ดงัน้ี 

1.  ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการจดัการศึกษาของประเทศ 

2.  ส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการศึกษาของ
สถาบนัการศึกษาในทุกระดบั ใหมี้ความร่วมมือกนัอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการศึกษาวิจยัและประเมินผลเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ในทุกระดบั 

4. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลท่ีดอ้ยโอกาสในสังคมไดรั้บการศึกษาท่ีดี
อยา่งทัว่ถึง  
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 นอกจากน้ีกรอบนโยบายพนัธกิจการศึกษา ส านกังานพนัธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2018 มีดงัน้ี 

1. ส่งเสริมการประกาศพระกิตติคุณและการอภิบาล 
2. จดัการศึกษาทุกระดบัอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานทั้งในระดบัชาติและสากล 
3. พฒันาก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคริสตจกัรและสังคม 
4. พฒันาหลกัสูตรการศึกษาใหมี้อตัลกัษณ์ของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
5. พฒันากระบวนเรียนรู้ การสร้างนวตักรรมและการวจิยัพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
6. สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ 
7. พฒันาผูบ้ริหาร ครู/อาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วชิาชีพ 
8. ส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและตามหลกัค าสอนของพระเยซู

คริสต ์(Christ-Centeredness) 
9. จดัท าแผนยทุธศาสตร์เชิงรุกของพนัธกิจการศึกษา 
10. ส่งเสริมการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
11. ส่งเสริมการจดัสวสัดิการแก่บุคลากรอยา่งเหมาะสม 
12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา  
13. ส่งเสริมการปลูกฝังวถีิชีวติประชาธิปไตยและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติ 
14. ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและการเรียนรู้ 
15. ส่งเสริมการขยายการจดัการศึกษา 
16. ส่งเสริมการเช่ือมโยงผูเ้รียนจากการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สถาบนัอุดมศึกษาของสภา

คริสตจกัรในประเทศไทย 
 สถาบันการศึกษาในสังกดัมูลนิธิแห่งประเทศไทย 
   สถาบนัการศึกษามีหนา้ท่ีหลกัในการพฒันาเยาวชนคริสเตียนและบุคคลทัว่ไปให้ไดรั้บ
การศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
มีชีวติท่ีสมบูรณ์ตามแบบพระเยซูคริสต ์ประกอบดว้ยสถาบนัการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบนั การศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา โดยมีส านกังานพนัธกิจการศึกษา เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งคณะกรรมการพนัธกิจการ
ศึกษากบัสถาบนัการศึกษา และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ปัจจุบนัมีสถาบนัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 27โรง และสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาจ านวน 2 แห่ง โดยวตัถุประสงค์ของการ
ก่อตั้งสถาบนัการศึกษาของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย  4 ประการ คือ  1) เพื่อเป็นพยานแห่งความ
รักของพระเยซูคริสต์ 2) เพื่อให้ปรัชญาชีวิตสอดคล้องกบัปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน 3) เพื่อ
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พฒันาเยาวชนให้เจริญข้ึนตามศกัยภาพของตน มีคุณธรรมและประสิทธิภาพเป็นพลเมืองดีของ
สังคม และ 4) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจดัการศึกษา 
 จ านวนนักเรียนในสถาบันการศึกษาของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 สถาบันการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 จ านวนนกัเรียนในสถาบนัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยตั้งแต่ 
ปีการศึกษา 2013-2015 ดงัตารางท่ี 2.5 ต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่2.5 สถิติจ านวนนักเรียนในสถาบันการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2013-2015 

 

ท่ี โรงเรียน 

ปีการศึกษา 2013 ปีการศึกษา 2014 ปีการศึกษา 2015 

จ านวนนกัเรียนเพิ่ม/ลด 
จ านวนนกัเรียน จ านวนนกัเรียน จ านวนนกัเรียน 

1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 5,848 5,777 5,728 -49 
2 อรุณประดิษฐ ์ 3,236 3,078 3,102 24 
3 วฒันาวิทยาลยั 3,087 3,061 3,080 19 
4 ดาราวิทยาลยั 6,553 6,467 6,216 -251 
5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั 6,421 6,426 6,441 15 
6 เชียงรายวิทยาคม 2,938 2,910 2,768 -142 
7 วิชชานารี 809 780 742 -38 
8 สุริยวงค ์ 635 643 677 34 
9 เคนเน็ตแมค็เคนซี 418 278 247 -31 

10 เจริญราษฎร์ 833 764 731 -33 
11 ผดุงราษฎร์ 2,961 2,919 2,725 -194 
12 ศรีธรรมราชศึกษา 5,646 5,565 5,330 -235 
13 น่านคริสเตียนศึกษา 2,608 2,485 2,406 -79 
14 บ ารุงวิทยา 651 656 625 31 
15 ตรังคริสเตียนศึกษา 2,681 2,627 2,436 191 
16 สืบนทีธรรม 626 675 640 -35 
17 สวา่งวิทยา 239 252 264 12 
18 รังษีวิทยา 4,182 4,104 4,084 -20 
19 สหบ ารุงวิทยา 1,120 1,131 1,066 -65 
20 สจัจพิทยา 285 271 249 -22 
21 เชียงใหม่คริสเตียน 1,568 1,722 1,668 -54 
22 สหคริสเตียนศึกษา 675 655 621 -34 
23 อุดรคริสเตียนวิทยา 1,817 1,750 1,685 -65 
24 อุดรคริสเตียนศึกษา 416 450 441 -9 
25 กุญแจคริสเตียน 1,471 1,523 1,600 77 
26 ปกรณ์พิทยา 0 472 434 -38 
27 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยัเวียงป่าเป้า 0 0 464 0 

 รวม 57,724 57,441 56,470 -971 
 

ทีม่า : สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ส านกังานพนัธกิจการศึกษา. 2015, 31-32) 
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 จากตารางท่ี 2.5 แสดงสถิติจ านวนนกัเรียน แสดงให้เห็นวา่มีจ านวนนกัเรียนโดยภาพรวม ดงัน้ี 
 จ านวนนกัเรียนในปี ค.ศ. 2014 ลดลงจากปี ค.ศ. 2013 จ  านวน 283 คนคิดเป็นร้อยละ 0.49  
 จ านวนนกัเรียนในปี ค.ศ. 2015 ลดลงจากปี ค.ศ. 2014 จ  านวน  971 คนคิดเป็นร้อยละ 1.69 
 ในปี ค.ศ. 2015 จ  านวนโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2014 มีจ  านวน 6 โรงเรียน 
และลดลงจ านวน 20 โรงเรียน 
 จ านวนครูและบุคลากร ในสถาบนัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสภาคริสตจกัรในประเทศไทย
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2013-2015 ดงัตารางท่ี 2.6 ต่อไปน้ี 
 

ตารางที ่2.6 สถิติจ านวนครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยตั้งแต่ปีการศึกษา 2013–2015 

 

ท่ี โรงเรียน ปีการศึกษา 2013 ปีการศึกษา 2014 ปีการศึกษา 2015 จ านวนครูและ
บุคลากรเพิ่ม/ลด จ านวนครูและบุคลากร จ านวนครูและบุคลากร จ านวนครูและบุคลากร 

1 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั 523 540 548 8 
2 อรุณประดิษฐ 260 278 296 18 
3 วฒันาวิทยาลยั 479 468 463 -5 
4 ดาราวิทยาลยั 565 553 544 -9 
5 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั 565 576 578 2 
6 เชียงรายวิทยาคม 208 218 222 4 
7 วิชชานารี 71 54 63 9 
8 สุริยวงค ์ 63 59 64 5 
9 เคนเน็ตแมค็เคนซี 54 50 46 -4 
10 เจริญราษฎร์ 64 65 66 1 
11 ผดุงราษฎร์ 168 169 171 2 
12 ศรีธรรมราชศึกษา 424 420 415 -5 
13 น่านคริสเตียนศึกษา 176 183 192 9 
14 บ ารุงวิทยา 79 91 77 -14 
15 ตรังคริสเตียนศึกษา 142 144 152 8 
16 สืบนทีธรรม 39 38 40 2 
17 สวา่งวิทยา 23 23 27 4 
18 รังษีวิทยา 266 259 265 6 
19 สหบ ารุงวิทยา 90 72 100 28 
20 สจัจพิทยา 46 47 48 1 
21 เชียงใหม่คริสเตียน 82 80 72 -8 
22 สหคริสเตียนศึกษา 32 37 31 -6 
23 อุดรคริสเตียนวิทยา 135 139 137 -2 
24 อุดรคริสเตียนศึกษา 36 38 44 6 
25 กุญแจคริสเตียน 112 115 120 5 
26 ปกรณ์พิทยา 0 35 34 -1 
27 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั

เวียงป่าเป้า 
 
เป้า 

0 0 38 38 

 รวม 4,702 4,751 4,853 102 

ทีม่า : สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ส านกังานพนัธกิจการศึกษา, 2015, 33 - 34 
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 จากตารางท่ี 2.6 สถิติครู อาจารยแ์ละบุคลากรในสถาบนัการศึกษาสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ามีจ  านวนครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย โดยภาพรวม ดงัน้ี 
 จ านวนครูและบุคลากรในปี ค.ศ. 2014 เพิ่มข้ึนจากปี ค.ศ. 2013 จ านวน  49 คน คิดเป็น
ร้อยละ1.04 ของจ านวนครูและบุคลากร ปีค.ศ. 2013 
 จ านวนครูและบุคลากรในปี ค.ศ. 2015 เพิ่มข้ึนจากปี ค.ศ. 2014 จ านวน  102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.15 ของจ านวนครูและบุคลากร ปีค.ศ. 2014 
 ในปีการศึกษา 2014 จ านวนโรงเรียนท่ีมีครูและบุคลากรเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2013 มี
จ านวน 14 โรงเรียน ลดลงจ านวน 10 โรงเรียนและเท่าเดิมจ านวน 2โรงเรียน 
 ในปีการศึกษา 2015 จ านวนโรงเรียนท่ีมีครูและบุคลากร เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2014 มี
จ านวน 17 โรงเรียน และลดลงจ านวน 9 โรงเรียน  
 จากข้อมูลจ านวนนักเรียน และจ านวนครูและบุคลากรของสถาบนัการศึกษาสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยตั้งแต่ปีการศึกษา 2013 – ปีการศึกษา 2015 แสดงให้เห็นว่า
จ านวนนกัเรียน รวมทั้งจ  านวนครูและบุคลากรมีแนวโนม้ท่ีจะลดจ านวนลงเร่ือย ๆ ถา้หากโรงเรียน
ไม่เร่งด าเนินการพฒันาดา้นคุณภาพของนกัเรียน จะท าใหผู้ป้กครองไม่เกิดความศรัทธาในโรงเรียน 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการของสถาบนัการศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 ปรเมศวร์ ชรอยนุช (2557) ศึกษาแนวทางการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามนุษยต์ามแนว
คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ ผลการวิจยัพบว่า แนวคิดในการพฒันามนุษยต์ามแนวคริสต์
ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ตั้งอยู่บนอุดมคติทางความเช่ือและค าสอนของคริสต์ศาสนา โดยใช้
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการขจดัความไม่รู้ของคนไทย อีกทั้งเป็นช่องทางในการเผยแผ่คริสต์
ศาสนา อนัเป็นการหลุดพน้จากความบาปและส่ิงชัว่ร้ายทั้งมวล มิชชนันารีเช่ือวา่หากทุกคนไดรั้บ
การศึกษาตามแนวค าสอนของศาสนาคริสต์ ย่อมน าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจคุณค่าของความเป็น
มนุษยอ์ย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ ดงันั้นแนวทางในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามนุษยข์องมิชชนันารี
นิกายโปรเตสแตนตจึ์งมี 7 เร่ือง ไดแ้ก่ 1) การจดัการศึกษาเพื่อการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ 2) การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณธรรมตามหลกัค าสอนในพระคริสต์ธรรมคมัภีร์ 3) การ
จดัการศึกษาบนหลักความเสมอภาคของมนุษย์ 4) การจดัการศึกษาในส่ิงแวดล้อมแบบคริสต์
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ศาสนา 5) การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาชีวิตให้สมบูรณ์ทุกมิติ 6) การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผูน้ าใน
คริสตจกัรและสังคม และ 7) การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นมนุษยใ์ห้สมบูรณ์ตามแบบของ
พระเยซูคริสต ์ 
 โสภิณ ม่วงทอง (2553) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามญัศึกษาในภาคตะวนัออก ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาในภาคตะวนัออกเรียงตามล าดับค่าอิทธิพลจากมากไปหาน้อยมีทั้ งหมด  
6 ปัจจยั คือ พฤติกรรมการบริหารของผูน้ า ปัจจยับรรยากาศของโรงเรียน ปัจจยัวฒันธรรมของ
โรงเรียน ปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างาน ปัจจยัการส่ือสาร และปัจจยัความผกูพนัของครู 
 สุดาพร ทองสวสัด์ิและสุจิตรา จรจิตร (2556) ศึกษาการสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกับ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา สรุปผลการวิจยัดงัน้ี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาประกอบดว้ย 4 ปัจจยั และแต่ละปัจจยัมีองคป์ระกอบยอ่ย 
ดงัน้ี1) ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ลกัษณะผูบ้ริหารท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา
ต้องเป็นผูท่ี้มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารและใช้กระบวนการ
บริหารท่ีดี 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ การสร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดลอ้มเชิงวิชาการ การสร้างทีมงานหรือ
บริหารดว้ยทีมงานท่ีดีด าเนินการบริหารอยา่งมีระบบ บริหารจดัการและสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
มีพฤติกรรมการบริหารท่ีดี และน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 2) ปัจจัยด้าน
กระบวนการบริหาร กระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารประกอบดว้ย 6 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ การสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มเชิงวิชาการ การสร้างทีมงานหรือบริหารดว้ยทีมงานท่ีดี 
ด าเนินการบริหารอย่างมีระบบท่ีดีบริหารจัดการและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีพฤติกรรม             
การบริหารท่ีดีและน าระบบประกนัคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 3) ปัจจยัดา้นครูท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาท่ีดีจะตอ้งมีชีวสังคมท่ีดี และมีความเป็นมืออาชีพ
ในดา้นการสอน รวมทั้งมีการบริหารการสอนท่ีดีดว้ยการจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้การ
สอน และการพฒันาพฤติกรรมการเรียนการสอนผูเ้รียน และกระตุน้ให้ผูป้กครองมามีส่วนร่วมใน
การจดักระบวนการเรียนการสอน และ 4) ปัจจยัดา้นกระบวนการเรียนการสอน การจดักระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการสร้างและพฒันาพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน และดึงผูป้กครองมามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
 กษมาพร ทองเอ้ือ (2555) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัของโรงเรียนมาตรฐานสากลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกปัจจยั 
โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหานอ้ยคือ ปัจจยัลกัษณะบุคคล ปัจจยัลกัษณะสภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัลักษณะองค์กร และปัจจยันโยบายการบริหารและการปฏิบติั ตามล าดบั 2) ปัจจยัท่ีมี อิทธิพล
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ทางตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล มี 3 ปัจจยั โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ปัจจยัลกัษณะสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัลกัษณะองคก์ร และปัจจยัลกัษณะนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบติั ตามล าดบั 
 สิรินนัท์  ศรีวีระสกุล (2553) ศึกษายุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดีของนกัเรียน
ในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยผลการวิจยัพบว่า คุณลักษณะท่ีดีของ
นักเรียนมี 4 ด้าน คือ ด้านลักษณะเฉพาะตน ด้านความสัมพันธ์กับผูอ่ื้น ด้านสังคมและด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในท่ีส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดีของนักเรียน
ประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละด้านคือ ดา้นโอกาส พบว่า ช่ือเสียงของโรงเรียนเป็นท่ียอมรับ
ในทางท่ีดี ดา้นอุปสรรคพบวา่ กระแสความนิยมและแฟชัน่ในวยัรุ่น ท าให้นกัเรียนเห่อไปตามสมยั 
ไม่อยูอ่ยา่งพอเพียงและไม่ด ารงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของชาติ ดา้นจุดแข็งพบวา่ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและ
มีความมุ่งมัน่ในการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดีให้นกัเรียน ดา้นจุดอ่อนพบวา่ภาระงานเอกสารของ
ครูมีมากท าใหไ้ม่สามารถดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  และยทุธศาสตร์การเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ี
ดีของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มี 6 ยุทธศาสตร์ คือ  
1) ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ในงานพนัธกิจคริสเตียนศึกษาของโรงเรียน 2) ยทุธศาสตร์การ
ระดมสรรพก าลังของบุคลากร 3) ยุทธศาสตร์การสร้างพลังขับเคล่ือนโดยนักเรียน 4) ยุทธศาสตร์                
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 5) ยุทธศาสตร์การยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการ และ 6) ยุทธศาสตร์
การประสานพลงัครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
 สุรภี วงค์ไพบูลย ์(2556) ศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจดัการศึกษาเอกชน มูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนผลการศึกษา พบวา่ 1) การบริหารจดั
การศึกษาเอกชน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ด้านวิชาการ 
มีการพฒันาคุณภาพสู่สากล (World Class Education System) เนน้การสอนภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
ภาษาอาเซียนและภาษาในแถบเอเซีย ใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน เน้นความเป็นพลเมือง
อาเซียน ดา้นบริหารบุคคล มีการเตรียมบุคลากรทางดา้นภาษาและการใช้เทคโนโลยี ด้านบริหาร
ทัว่ไป จดัท าแผนกลยุทธ์ในการจดัการศึกษาเพื่อรองรับอาเซียน ใช้หลกัคริสตจริยธรรมในการ
บริหารจดัการ และดา้นการบริหารงบประมาณ มีการจดังบประมาณทางดา้นการศึกษาเพื่อรองรับ
อาเซียน 2) การบริหารจดัการศึกษาเอกชน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน มีปัญหาดงัน้ี ดา้นบริหารวิชาการ ไม่มีหลกัสูตรเพื่อรองรับอาเซียนโดยตรง ขาด
องค์ความรู้เก่ียวกบัอาเซียน และงานวิจยัไม่มีประโยชน์เท่าท่ีควร ดา้นบริหารบุคคล ครูขาดทกัษะ
ทางภาษา ครูขาดความสนใจในการจดัการศึกษาเพื่อรองรับอาเซียนและเปล่ียนครูบ่อย ท าให้ขาด
ความต่อเน่ืองในการสอน ดา้นการบริหารทัว่ไป ขาดการประชาสัมพนัธ์การจดัการศึกษาเพื่อรองรับ



97 

ประชาคมอาเซียนในโรงเรียนและชุมชน และดา้นงบประมาณ โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณไม่
เพียงพอส าหรับการจา้งครูต่างประเทศ 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการศึกษาเอกชน มูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน คือ BEST PLACE Strategy ดังน้ี 
จดังบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะ (Special Budgeting,           
B) และจดัการเรียนการสอนแบบทวิภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (Bilingual, B) จดัการ
เรียนการสอนโดยเน้นภาษาองักฤษ (English Language, E) เน้นทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
(English Communication, E) ให้ความรู้แก่ผูป้กครองเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (Parent Education, 
E)  จดัการเรียนเร่ืองเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
อย่างจริงจังและชัดเจน (Stress in Social Studies, Religion and Culture Subject , S) รวมทั้ งบูรณา
การในกลุ่มสาระวิชาอ่ืน ๆ (Integration in Several Subject, S) เน้นภาษาไทยเป็นหลัก (Thai Language, 
T) พฒันาครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยี (Technology for Teacher and Personnel, T) บูรณาการ
แผนงาน (Integrated Planning, P) มีการท าแผนกลยุทธ์ทางการศึกษาเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
(Setting Educational Strategic Plan for ASEAN community, P) สอนภาษาเพื่อนบา้นในประชาคม
อาเซียน 10 ประเทศ ( ASEAN Language Teaching, L พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารในการบริหารจดัการสู่
อาเซียน (Develop the Leader in ASEAN Administration, A) ออกแบบให้นักเรียนท ากิจกรรม
เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (ASEAN Studies Assignment, A) ใชห้ลกัคริสตจริยธรรมในการบริหาร
จดัการ (Christ Ethics for Managing, C) จดัท าหลกัสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Instruction, 
C) เรียนรู้ความเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Learning, C) และความเป็นพลเมือง
อาเซียน (ASEAN Citizenship Awareness , C) และให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีในการสืบค้น
ความรู้ (E–Learning, E) 
 พชัราภรณ์สุทธินันท์ไชย (2550) ศึกษายุทธศาสตร์เพื่อการด ารงอยู่ของโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจยัสรุปได้ดงัน้ี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ด้วยตวัแบบBoston 
Consulting Group (BCG Model) พบว่า สถานการณ์ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในขณะน้ีคือสภาพแวดลอ้มภายในเป็นจุดแข็งแต่สภาพแวดลอ้มภายนอกมีอุปสรรคจึงอยู่
ในต าแหน่งแม่ววัเงิน (Cash Cow) มียุทธศาสตร์ดงัน้ียุทธศาสตร์ในระดบัองค์กรเป็นการก าหนด
ภารกิจหลกัขององคก์รควรใชยุ้ทธศาสตร์ตั้งหลกัมัน่หรือกลยุทธ์คงตวัไดแ้ก่ยุทธศาสตร์ยบัย ั้งเป็น
การไม่ริเร่ิมโครงการใหม่ๆท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มยุทธศาสตร์ไม่เปล่ียนแปลงคือไม่มีการลงทุน
เพิ่มแต่มีการพัฒนาการบริหารภายในให้ มีประสิทธิภาพโดยการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชใ้นองคก์รยุทธศาสตร์ในการท าก าไรเช่นกลยุทธ์ลดค่าใชจ่้ายกลยุทธ์การลดตน้ทุนกลยุทธ์การ
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สร้างรายไดเ้พิ่มยุทธศาสตร์ระดบัธุรกิจเป็นการเลือกก าหนดวธีิการผลิตและบริการเฉพาะของหน่วย
หรือของฝ่ายยุทธศาสตร์ท่ีควรใช้คือกลยุทธ์การเป็นผูน้ าด้านตน้ทุนมุ่งเน้นการผลิตหรือบริการให้มี
คุณภาพสอดรับกบัตลาด  กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเป็นการสร้างผลิตภณัฑ์หรือบริการก่อให้เกิดการ
ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัและกลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วนเป็นการตอบสนองลูกคา้เฉพาะกลุ่มยุทธศาสตร์ระดบั
หน้าท่ีเป็นการก าหนดกิจกรรมตามงานหนา้ท่ีความรับผิดชอบในหน่วยงานยอ่ยเพื่อให้เกิดผลผลิต
และการบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีควรใช้ไดแ้ก่กลยุทธ์การตลาดท า
หน้าท่ีก าหนดแผนการตลาดโดยการใช้ส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps ราคากลยุทธ์การผลิต 
กลยุทธ์การวิจยัและพฒันากลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์กลยุทธ์การบริหารระบบสารสนเทศ
กลยทุธ์การเงินและการบญัชี 
 สุนิสา  วิทยานุกรณ์ (2554) ศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศใน
โรงเรียนเอกชน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน มี 
7 ดา้น ประกอบดว้ยประเด็นส าคญัในแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ด้านการน าองค์กร ไดแ้ก่ ผูน้  าเป็นแบบอย่าง
ดา้นการประพฤติท่ีดี และผูน้ ามีเมตตากรุณา ซ่ือสัตย ์สุจริต และขยนัหมัน่เพียร 2) ดา้นการวางแผน
กลยุทธ์ ได้แก่ ช้ีแจงนโยบาย วตัถุประสงค์และแนวทางตามแผนให้ทุกฝ่ายเขา้ใจชัดเจนและจดั
โครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์อนัน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ 3)ดา้น
การมุ่งเน้นผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และตลาด ไดแ้ก่ จดัสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความสุข มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี และกระตุ้นให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 4) ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ สนับสนุนให้น า
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และศึกษาวิเคราะห์สภาพความตอ้งการ และความ
จ าเป็นของโรงเรียน 5) ดา้นการมุ่งเน้นผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ มุ่งเนน้การท างานเป็นทีม และการสร้างความ
ยุติธรรมในการท างาน 6) ดา้นการจดัการกระบวนการ ไดแ้ก่ มีกระบวนเน้นผูเ้รียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นบุคคลท่ีดีงาม และมีระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ  
7) ดา้นผลลพัธ์ ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์ร ผูน้ าปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง และดา้นการวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษามีแผนกลยทุธ์ระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบติั
การประจ าปี ดา้นการมุ่งเน้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และตลาด ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดา้น
การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ มีส่ือนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดา้น
มุ่งเน้นผูป้ฏิบัติงาน มีการบริหารติดตามการท างานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ด้านการจัดการ
กระบวนการ สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีดี ส่วนแนวคิดของผูบ้ริหารโรงเรียน
เอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา่ ความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
โรงเรียนเอกชนทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมาก ได้แก่ ด้านการน าองค์กร ด้านการวางแผน                
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กลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผูเ้รียน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย และการตลาดด้านการวดั วิเคราะห์และการ
จดัการความรู้ ดา้นการมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน ดา้นการจดักระบวนการ และดา้นผลลพัธ์  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  (2557) วิจัยเร่ืองรูปแบบ              
การบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการบริหารจัดการทั้ งท่ี เป็น
สถานศึกษาขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษดา้นความพร้อมของสถานศึกษายงั
ไม่เพียงพอโดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กในชนบททั้งดา้นครูและบุคลากรเงิน
และงบประมาณความรู้ในการบริหารจดัการการเรียนการสอนและเครือข่ายเทคโนโลยีด้าน
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและนโยบายการบริหารจดัการจากส่วนกลางส่งไปยงัสถานศึกษายงัเป็น
รูปแบบเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ทั้งดา้นวิชาการการบริหารงานบุคคลและงบประมาณส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาการบริหารจดัการของสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งด้านบริบทขนาดและความ
พร้อมดังกล่าวข้างต้นเพื่อแก้ปัญหาทางการบริหารดังกล่าวพบว่าสถานศึกษาภายใต้การก ากับ
สนบัสนุนของตน้สังกดัมีการบริหารจดัการทั้งรูปแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรูปแบบเครือข่ายรูปแบบพี่
เล้ียงและรูปแบบแม่ข่ายและลูกข่ายรวมทั้งสถานศึกษาในก ากบัของรัฐในการน้ีพบว่ารูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐานส าคัญของการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีน าไปสู่ความส าเร็จทั้งในเมืองและชนบททั้งท่ีเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กขนาดกลาง
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษส าหรับการบริหารจดัการสถานศึกษาของต่างประเทศมีความ
หลากหลายตามบริบทของประเทศพบรูปแบบของการบริหารจดัการทั้งท่ีคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั
เช่นรูปแบบการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  (School-Based Management : SBM) และ
รูปแบบสถานศึกษาในก ากบัรัฐท่ีท าสัญญาการบริหารจดัการกบัรัฐในสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์
รูปแบบการบริหารจดัการแบบหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและทอ้งถ่ินหรือเอกชนท่ีเป็นองค์กรการกุศล
ร่วมมือกนัเช่นฟินแลนด์นิวซีแลนด์รูปแบบยดึพื้นท่ีเป็นตวัตั้งและรูปแบบการบริหารจดัการแบบยึด
ประเภทการศึกษาเป็นตวัตั้งเช่นสหรัฐอเมริการูปแบบการบริหารจดัการแบบพี่เล้ียงท่ีตน้สังกดัช่วย
บริหารจดัการบุคคลและเงินบางส่วนการจดัการเรียนการสอนเป็นเร่ืองของสถานศึกษาตามความ
พร้อมเช่นญ่ีปุ่นและฟินแลนด์รูปแบบการจา้งองค์กรภายนอกเขา้มาด าเนินการทั้งเต็มรูปแบบและ
บางส่วนเช่นสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์แต่ทุกรูปแบบตน้สังกดัจะให้อิสระชดัเจนโดยไม่มีการแทรกแซง
ทางการบริหารจดัการของสถานศึกษาแต่ประการใดยกเวน้เม่ือไม่สามารถบริหารจดัการให้เป็นไป
ตามสัญญาก็จะยกเลิกหรือยบุสถานศึกษาหรือยุบกรรมการสถานศึกษาแลว้แต่กรณีเช่นนิวซีแลนด ์

2.  รูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสมกบัขนาดและความ
พร้อมแบ่งออกเป็น3กลุ่มมีจ านวน10รูปแบบดงัน้ี 1) กลุ่มบริหารจดัการท่ีพฒันาข้ึนจากการบริหาร
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จดัการท่ีมีอยูเ่ดิมแบ่งเป็น 2 กลุ่มยอ่ยคือ 1.1) กลุ่มรูปแบบมีส่วนร่วมและเครือข่ายมี 4 รูปแบบไดแ้ก่
รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรูปแบบการบริหารจดัการแบบเครือข่าย
รูปแบบการบริหารจัดการแบบพี่ เล้ียงและรูปแบบการบริหารจดัการแบบแม่ข่ายและลูกข่าย 
1.2) กลุ่มรูปแบบการบริหารจดัการแบบอิสระและในก ากบัของรัฐมี2รูปแบบไดแ้ก่รูปแบบการบริหาร
จดัการแบบอิสระและรูปแบบการบริหารจดัการสถานศึกษาในก ากบัของรัฐ 2) กลุ่มบริหารจดัการท่ี
ก าหนดข้ึนใหม่มี3รูปแบบไดแ้ก่รูปแบบการบริหารจดัการแบบหุ้นส่วนรูปแบบการบริหารจดัการ
โดยการจา้งองค์กรภายนอกและรูปแบบการบริหารจดัการแบบยึดพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง 3) กลุ่มรูปแบบ
บริหารจดัการแบบผสมผสานมี 1 รูปแบบ คือ รูปแบบการบริหารจดัการแบบผสมผสานท่ีใช้การ
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมเป็นฐานในการบริหารจดัการในทุกรูปแบบตามบริบทขนาดและ
ความพร้อมซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการน าไปใช ้

3. นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่ง
ออกเป็น3กลุ่มคือ 1) นโยบายการส่งเสริมการน ารูปแบบไปใช้เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบการ
บริหารจดัการไดเ้หมาะสมกบับริบทขนาดและความพร้อมของสถานศึกษา 2) นโยบายท่ีส่งผลต่อ
การขับเคล่ือนการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเป็นนโยบายท่ีต้องก าหนดโดย
ภาพรวมและมีผลกระทบวงกวา้ง และ 3) นโยบายท่ีเป็นสาระของการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อให้เกิดความคล่องตวัและเป็นไปได้ทางการบริหารจดัการในด้านข้อเสนอแนะการ
ปฏิบติัควรไดมี้การพฒันาศกัยภาพของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุนส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพการพฒันาครูผูบ้ริหารกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนให้มีความรู้ความเขา้ใจการบริหารจดัการดงักล่าวและการประเมินผลรูปแบบ
เพื่อการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 เพียงแข ภูผายาง (2554) วิจยัเร่ือง การประเมินการจดัการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก
จังหวัดขอนแก่น  ผลการวิจัยส รุปได้ดัง น้ี  1) ผลการประเมินตาม มิ ติของการประเมิน  
1.1) ด้านบริบท พบว่า การด าเนินงานในโรงเรียนมีสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายการจดัการศึกษาท่ี
ก าหนดไวเ้ดิมโดยโรงเรียนไม่ตอ้งมีการปรับเปล่ียนปรัชญานโยบายและวิสัยทัศน์ทางการศึกษา 
โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาไดต้ามสภาพและความสอดคลอ้งทางสังคมทั้งนโยบายการจดัการศึกษา
มีความสอดคลอ้งกบัทิศทาง และแผนการจดัการศึกษาของชาติและมีความสอดคลองตามปทัสถาน
และแนวทางของการจดัการศึกษาของสถานศึกษาคาทอลิก ซ่ึงมีความสอดคลอ้งเหมาะสมในระดบั
ดีมาก 1.2) ดา้นปัจจยัป้อนเขา้พบวา่ โครงสร้างองคก์าร และระบบการบริหารมีความสอดคลอ้งและ 
สนบัสนุนการจดัการศึกษา ทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา มีปริมาณเพียงพอและ              
มีคุณภาพต่อการ ด าเนินงานของสถานศึกษาแต่ควรมีมาตรการและการจูงใจให้บุคลากรรักโรงเรียน
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และอยู่ในโรงเรียนต่อไป ทั้งน้ีทรัพยากรด้านงบประมาณ ส่ือและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา สถานท่ี
ศึกษาและบรรยากาศแวดลอ้ม มีความ สอดคลอ้งและเหมาะสมในระดบัดีมาก 1.3) ดา้นกระบวนการ 
พบวา่ การจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียนอยูใ่นระดบัดีมาก แต่โรงเรียนควรส่งเสริมให้
ครูจดัจดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการจดักิจกรรมท่ี หลากหลายควรใช้
ส่ือเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้มากข้ึน ควรมีเกณฑ์มาตรฐานในการ
คดัเลือกครูผูส้อนโดยเฉพาะครูชาวต่างชาติในโครงการการใช้ภาษาองักฤษเป็นส่ือการเรียนการสอน 
ส่วนการด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาใน 4 กลุ่มงานนั้น พบวา่ สถานศึกษาจะตอ้งเพิ่มการ
บริหารเชิงกลยุทธ์โดย จดัให้มีแผนกลยุทธ์ท่ีมีตวับ่งช้ีความส าเร็จในทุกกลุ่มงาน 1.4) ดา้นผลลพัธ์ 
ผลลพัธ์หลกัท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจดัการศึกษาคือผูเ้รียนพบวา่สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี
รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ในขณะท่ีผล
การประเมินด้านผูเ้รียนมีความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรอยูใ่นระดบัพอใช้ โรงเรียนควร
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน ส่วนผลลพัธ์อนัเกิดจากการด าเนินงานของสถานศึกษาทั้ง
รางวลัและเกียรติบตัรท่ีเคยไดรั้บพบวา่ทุกโรงเรียนไดรั้บรางวลัในระดบัจงัหวดั แต่ยงัมีขอ้เสนอแนะวา่
ควรส่งเสริมดา้น การประกวดแข่งขนัต่าง ๆ ในนามของสถานศึกษาเพิ่มมากข้ึน 1.5) ดา้นผลกระทบ ซ่ึง
ประเมินระดบัความพึงพอใจผลของการจดัการศึกษา ด้านผูเ้รียนพบว่า ผูป้กครองให้การยอมรับ
และมีความพึงพอใจในระดบัมาก ส่วนครูและผูบ้ริหารหารสถานศึกษา ซ่ึงประเมิน คุณลกัษณะตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และพฤติกรรมการท างานพบว่า ชุมชนและสังคม ให้การยอมรับด้านความขยนั 
ความรับผิดชอบ และความเอาใจใส่ต่อนกัเรียน ส่วนการให้บริการและการบริการการจดัการศึกษา
พบว่า ชุมชน และสังคมให้การยอมรับ และมีความพึงพอใจในระดบัมาก 2) การเสนอภาพอนาคตของ
การจดัการศึกษา 2.1) จุดเด่นท่ีควรส่งเสริมและพฒันาเพื่อความย ัง่ยืนต่อไป คือการจดัหลกัสูตร
พิเศษเพิ่มเติมท่ี สอดคลอ้งต่อสภาพและความตอ้งการของสังคม การมีวฒันธรรมในการท างานท่ี
เขม้แขง็ การมีความพร้อมดา้นอาคารสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษาการให้บริการท่ีดีรวมถึง
การดูแลและให้ความใส่ใจนกัเรียน 2.2) จุดท่ีควรเร่งพฒันา คือการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การมีแผนกลยุทธ์และการใช้ ขอ้มูลสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน และการตดัสินใจ
การส่งเสริมดา้นการประกวดแข่งขนัต่าง ๆ ในนามของสถานศึกษาและการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 
2.3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มโรงเรียน เพื่อประสิทธิผลทางการศึกษา คือ การสร้าง
คุณค่าและความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากรในการเป็นเครือข่าย การแบ่งปันทรัพยากร ทั้งดา้นบุคลากร 
และวสัดุอุปกรณ์ทางการศึกษา การเป็นพนัธมิตรดา้นวิชาการ เช่น การจดัท าเอกสารงานวิชาการ
ต่าง ๆ การจดัท าขอ้สอบร่วมของโรงเรียนในเครือ การจดัประชุมสัมมนาทางวชิาการร่วมกนั เป็นตน้ 
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  ทิวตัถ์ ศรีด ารงค์ (2557) วิจยัเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ : 
การศึกษาทฤษฎีฐานรากผลการวจิยั พบวา่ 1) ลกัษณะของโรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนท่ีผูบ้ริหารมี
ภาวะผูน้ า จดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการร่วมมือกนัระหว่างบา้น โรงเรียน
และผูป้กครอง มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ผูป้กครองและชุมชนยอมรับ และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 2) เง่ือนไขการเกิดเป็นโรงเรียนคุณภาพ แยกเป็น เง่ือนไขจากภายในโรงเรียนประกอบดว้ย 
เง่ือนไขท่ีเกิดจากผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ การท าตวัเป็นแบบอย่าง การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความเด็ดขาดใน
การตดัสินใจ และมีภาวะผูน้ าทางวิชาการและเง่ือนไขท่ีเกิดจากครูไดแ้ก่ ครูมีความสามคัคี ครูมีความ
ตระหนักในหน้าท่ี 3) กระบวนการเกิดเป็นโรงเรียนคุณภาพเกิดจากกระบวนการบริหารงานของ
ผูบ้ริหาร ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน การมีส่วนร่วมในการบริหารมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ไปสู่ความส าเร็จ และการท างานเป็นทีม 4)การด ารงอยูข่องการเป็นโรงเรียนคุณภาพ เกิดจาก (1) ความ
ชดัเจนในการปฏิบติังานประกอบดว้ย ความเขา้ใจและตระหนกัในหนา้ท่ีของบุคลากร ความเป็นผูน้ า
ทางวิชาการ และ (2) ความผูกพนักบัโรงเรียน ประกอบดว้ยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความ
เอาใจใส่ต่องานในหนา้ท่ี และการตรวจสอบและพฒันากระบวนการท างาน และ 5) ผลท่ีตามมาจาก
การเป็นโรงเรียนคุณภาพ คือ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน นกัเรียนไดรั้บการพฒันาบรรลุตามเป้าหมายของ
โรงเรียนและมีจ านวนนกัเรียนเพิ่มข้ึนทุกปี 
 เสาวภาคย ์แหลมเพ็ชร (2557) วิจยัเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การบริหารกิจการนกัเรียนเพื่อ
ประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนในยุคสารสนเทศผลการวิจยั พบวา่ 1) สภาพปัญหาและความตอ้งการ
ในการบริหารกิจการนกัเรียนในยุคสารสนเทศของผูบ้ริหารโรงเรียนครูปฏิบติังานกิจการนกัเรียน
ครูสอนคอมพิวเตอร์และเครือข่ายผูป้กครองในดา้นระเบียบวินยันกัเรียนดา้นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมดา้นการรักษาความปลอดภยัด้านการจดักิจกรรมนักเรียนและดา้นสภาพการบริหารกิจการ
นกัเรียนในยุคสารสนเทศทุกขอ้มีสภาพปัญหาอยู่ในระดบัมากและมีความตอ้งการในการบริหาร
กิจการนักเรียนอยู่ในระดบัมาก 2) ประสิทธิผลการพฒันาผูเ้รียนในยุคสารสนเทศได้แก่มีความรู้
คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) มีความรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศ (Information Media Literacy) มี
ความรู้ด้านภาษา  (Language Literacy) มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking) และมี
ความรู้สารสนเทศ (Information Literacy) 3) ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการนกัเรียนเพื่อประสิทธิผล
การพฒันาผูเ้รียนในยุคสารสนเทศประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตร์ไดแ้ก่ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาผูเ้รียน
ใหเ้ป็นพลเมืองโลกท่ีมีศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยใีนยคุสารสนเทศยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาผูเ้รียน
ให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นการใชเ้ทคโนโลยใีนยคุสารสนเทศยทุธศาสตร์ท่ี  3 พฒันาผูเ้รียน
ให้ใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งปลอดภยัในยคุสารสนเทศยทุธศาสตร์ท่ี 4 จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในการ
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สืบคน้โดยใช้เทคโนโลยีในยุคสารสนเทศและยุทธศาสตร์ท่ี  5 พฒันาผูเ้รียนในการใช้เทคโนโลยี
อยา่งมีคุณภาพในยคุสารสนเทศ 
 ธนภณธรรมรักษ์ (2556) ศึกษารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสรุปผลการวิจยัพบวา่รูปแบบการ
พฒันารูปแบบภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาประกอบดว้ย  6 องค์ประกอบไดแ้ก่ 
1. การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ 2. การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3. การส่งเสริมวฒันธรรม
องคก์าร 4. การมุ่งเนน้การปฏิบติัอยา่งมีคุณธรรม 5. การควบคุมองคก์ารอยา่งสมดุลและ 6. การเป็น
ผูน้ าองคก์ารส่วนแนวคิดของผูบ้ริหารสถานศึกษาพบวา่ความเหมาะสมของรูปแบบการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในดา้นการมุ่งเน้นการปฏิบติัอย่างมี
คุณธรรมและอยูใ่นระดบัมากในดา้นการเป็นผูน้ าองคก์ารดา้นการบริหารทรัพยากรในองคก์ารดา้น
การส่งเสริมวฒันธรรมองค์การด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดุลและด้านการก าหนดทิศทาง
เชิงกลยทุธ์ 
 กัณฑ์กณัฐ สุวรรณรัชภูม์ (2556) ศึกษาภาวะผูน้ ากลยุทธ์, รูปแบบของผูน้ ายุคใหม่ 
ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ ากลยุทธ์เป็นรูปแบบของผูน้ ายคุใหม่ นบัวา่สอดคลอ้งกบัการจดัการ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในยุคโลกาภิวตัน์ เป็นบุคคลท่ีมีมุมมองระยะยาวและสร้างความยืดหยุ่น
ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมาย
ปลายทางท่ีตั้งใจไว ้ผูบ้ริหารองคก์ารท่ีมีภาวะผูน้ า กลยทุธ์มีคุณลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งมีการเจรจา
ต่อรองใหป้ระสบผลส าเร็จ ท่ีส าคญัมีการแกปั้ญหาและตดัสินใจอยา่งชาญฉลาด 
 ปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ (2556) ศึกษาภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์กบัความส าเร็จในการบริหาร
จดัการองค์กรสรุปผลการวิจยัไดว้่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การทบทวน 
กลยุทธ์ การตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีความส าคญัต่อสภาพต่อการ
บริหารจดัการในยคุปัจจุบนัท่ีสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 สมปอง รักษาธรรม และ จรีรัตน์ อินทรจ านง (2558) วิจยัเร่ือง การศึกษาผลกระทบจากการ
เปิดเสรีทางดา้นการศึกษาของอาเซียนต่อการจดัการศึกษาเอกชนของไทยสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

1. สภาพบรรยากาศการเตรียมตวัไปเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้สถานศึกษาเอกชน
ต่ืนตวัเพื่อพฒันาคุณภาพในการจดัการศึกษาให้ไดม้าตรฐาน ภาพรวมจะท าให้คุณภาพการศึกษา
ของประเทศสูงข้ึน  

2.  สถานศึกษามีการลงทุนทั้งทางด้านสถานท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรม
เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหส้ามารถดึงดูดผูเ้รียนและแข่งขนัไดใ้นกระแสท่ีรุนแรงข้ึน 



104 

3.  ผูป้กครองจะตอ้งมีภาระค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากตน้ทุนในการจดัการศึกษาท่ีเพิ่มมากข้ึน  
ผูป้กครองครองเข้าใจและเปิดรับกระแสอาเซียนมาก่อนแล้ว ยอมรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะตลาดระดบักลางข้ึนไป   

4.   มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มข้ึน มีผู ้สอนจากประเทศผู ้ใช้
ภาษาองักฤษ ไดดี้หรือเป็นเจา้ของภาษาเพิ่มมากข้ึน  

5.  สถานศึกษาท่ีมีความแข็งแกร่งและจดัการศึกษาไดคุ้ณภาพสูงจะสามารถแข่งขนัได้
ต่อไป และมีผูป้ระสงค์จะเรียนมากข้ึน กลุ่มท่ีจะมีความแข็งแกร่งและได้เปรียบ ได้แก่ โรงเรียนท่ีมี
หลกัสูตรสองภาษา (English Program) โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนในเครือคริสตศ์าสนา เน่ืองจาก
นกัเรียนสามารถใชภ้าษาองักฤษในชีวติประจ าวนัได ้ 

6.  โรงเรียนท่ีมีความเข้มแข็งปานกลางจะเผชิญกับการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน โรงเรียนท่ี
ค่อนข้างอ่อนแอต้องพยายามต่อสู้เพื่อให้อยู่ได้และอยู่ต่อในสภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรงและ
ผูจ้ดัการศึกษามีขอ้จ ากดัในการลงทุน 

7.  โรงเรียนเอกชนท่ีอ่อนแอจ านวนหน่ึงจะไม่สามารถแข่งขนัได ้ถอดใจและตอ้งยุบ
เลิกกิจการไป กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลประเมินวา่อาจจะหายไป ร้อยละ10 - 30 ข้ึนอยูก่บัมาตรการช่วยเหลือ
และการปรับตวัของผูป้ระกอบการเอง  

8.  ผูเ้รียนโรงเรียนเอกชนจะเพิ่มข้ึนตามระดบัคุณภาพในการจดัการศึกษาแต่จ านวนโรงเรียน
มีนอ้ยลง โดยท่ีโรงเรียนแขง็แกร่งจะมีผูเ้รียนเพิ่มข้ึน ซ่ึงบางส่วนแยง่จากโรงเรียนของรัฐบาล 

9.  มีแนวโน้มผูม้าเรียนสายอาชีพเพิ่มข้ึนจากความตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีดึงดูดกว่า
และภาครัฐกระตุ้นให้คนมาเรียนสายอาชีพมากข้ึน แต่ค่านิยมเก่ายงัฝังลึกอยู่ของคนไทยและ
อาเซียน การเพิ่มข้ึนของผูเ้รียนสายอาชีพจึงเป็นไปอยา่งชา้ ๆ 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสรุปเป็นกรอบแนวคิดใน
การวจิยัดงัแผนภาพท่ี 2.12 
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     ภาพที ่2.12 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

บริบทของโรงเรียน 
(SWOT) 

การตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อ
การด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 

(ร่าง) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยูข่อง
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

 

ยทุธศาสตร์ฉบบัสมบูรณ์ 

แนวคิด/
ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

-แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
-การบริหารจดัการสถานศึกษาเอกชนในยคุ
โลกาภิวตัน์ 
-แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

-แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
-นโยบายของส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
-นโยบายและยทุธศาสตร์ของสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทย 
 

 
 



 
 

 
บทที ่3 

 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของ
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและ
ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบันได้ เพื่อก าหนด
ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และเพื่อตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์ในดา้นความเป็นไป
ได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ โดยระเบียบวธีิวจิยัและการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

 
รูปแบบกำรวจัิย 
 ในการด าเนินการวจิยัมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู ้วิจ ัยวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารทาง
วชิาการ บทความ วารสาร วทิยานิพนธ์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.  ศึกษาบริบทและระดบัความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการของสถานศึกษา
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบนัได้ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และสอบถามเก่ียวกับ
บริบทและระดบัความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการและศึกษาภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการเพื่อ
การด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) การประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย 
(Focus Group) เก่ียวกับสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกในกลุ่มตวัอย่าง และการ
วเิคราะห์ SWOT เพื่อจดัท า TOWS Matrix 

 3. ก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษา
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยโดยใชผ้ลการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix 
ผูว้ิจยัด าเนินการโดยการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและวิเคราะห์ 
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สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยูข่อง
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

4. ตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่
ของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในดา้นความเป็นไปได ้ความเหมาะสม 
และความเป็นประโยชน์ และจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ไป
ใช้ในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัโดยใช้การประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) จากผูท้รงคุณวุฒิ 
และวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์
ใหส้มบูรณ์ 

5. น ายุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพร้อมทั้ งแนวทางในการน ายุทธศาสตร์                 
การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน                 
ประเทศไทยมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์เพื่อการน าเสนอต่อไป 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโรงเรียนเอกชนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยจาก 11โรง  จ านวน 2,139  คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร จ านวน  
30  คน คือ 

1.  กรรมการ บริหารส านกังานพนัธกิจการศึกษา จ านวน 3 คน  
2. ผูอ้  านวยการส านกังานพนัธกิจการศึกษา  จ านวน 1 คน  
3.  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ

ไทยในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 11 คน 
4.  ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยใน

เขตภาคเหนือตอนบน 11 โรงเรียน จ านวน 15 คน  
รองผูอ้  านวยการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ หวัหนา้งาน และครูผูส้อน จ านวน  2,109  คน  
กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโรงเรียนเอกชนสังกดัมูลนิธิแห่ง

สภาคริสตจกัรในประเทศไทยจาก 27 โรง สุ่มเลือกมาตามขนาดของโรงเรียนได้ 11 โรงประกอบด้วย 
ผูบ้ริหารจ านวน 30 คน ดว้ยการเลือกแบบเจาะจง คือ 

1.  กรรมการ บริหารส านกังานพนัธกิจการศึกษา จ านวน 3 คน  
2. ผูอ้  านวยการส านกังานพนัธกิจการศึกษา จ านวน 1 คน  
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3.  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย
ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 11 คน 

4.  ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยใน
เขตภาคเหนือตอนบน 11 โรงเรียน จ านวน 15 คน  
 รองผูอ้  านวยการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ หัวหน้างานและครูผูส้อน จ านวน 325 คน ไดม้าจาก
การสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มประชากรโดยก าหนดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 11 โรงเรียนไดแ้ก่ โรงเรียนดาราวิทยาลยั โรงเรียนปรินส์
รอยแยลส์วิทยาลยั โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนวิชชานารี โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี โรงเรียน
เจริญราษฎร์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา โรงเรียนสืบนทีธรรมโรงเรียนรังษีวิทยา โรงเรียนเชียงใหม ่
คริสเตียนและโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยัเวียงป่าเป้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) และการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชก้ารเทียบจ านวนประชากร
ตามตารางส าเร็จรูปของ Darwin Hendel ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (อ้างในมนัส สุวรรณ, 2556,             
72 - 73) โดยมีการด าเนินการดงัตารางท่ี 7 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่3.1 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 11 โรงเรียน 
 

ท่ี โรงเรียน 
ขนาด

โรงเรียน 
ภาค 

ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ ครูและบุคลากร 
ประชากร กลุ่ม

ตวัอยา่ง 
ประชากร กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

1 
กรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั 

ใหญ่ กลาง 2 
- 

546 - 

2 อรุณประดิษฐ ใหญ่ กลาง 2 - 294 - 
3 วฒันาวทิยาลยั ใหญ่ กลาง 1 - 462 - 
4 ดาราวทิยาลยั ใหญ่ เหนือ 2 2 542  83 
5 ปรินส์รอยแยลส์

วทิยาลยั 
ใหญ่ เหนือ 1 1 576   88 

6 เชียงรายวทิยาคม ใหญ่ เหนือ 2 2 220  33 
7 วชิชานารี เลก็ เหนือ 2 2 61  9 
8 สุริยวงศ ์ เลก็ กลาง 2 - 62 - 
9 เคนเน็ตแมค็เคนซี เลก็ เหนือ 1 1 45 7 
10 เจริญราษฎร์ เลก็ เหนือ 1 1 65 10 
11 ผดุงราษฎร์ ใหญ่ กลาง 1 - 170 - 
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ท่ี โรงเรียน 
ขนาด

โรงเรียน 
ภาค 

ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการ ครูและบุคลากร 
ประชากร กลุ่ม

ตวัอยา่ง 
ประชากร กลุ่ม

ตวัอยา่ง 
12 ศรีธรรมราชศึกษา ใหญ่ ใต ้ 2 - 413 - 
13 น่านคริสเตียน

ศึกษา 
กลาง เหนือ 2 

2 
190 29 

14 บ ารุงวทิยา เลก็ กลาง 2 - 75 - 
15 ตรังคริสเตียน

ศึกษา 
กลาง ใต ้ 1 

- 
151 - 

16 สืบนทีธรรม เลก็ เหนือ 1 1 39 6 
17 สวา่งวทิยา เลก็ กลาง 1 - 26 - 
18 รังษีวทิยา ใหญ่ เหนือ 1 1 263 40 
19 สหบ ารุงวทิยา กลาง กลาง 2 - 98 - 
20 สจัจพิทยา เลก็ กลาง 1 - 47 - 
21 เชียงใหม่ 

คริสเตียน 
กลาง เหนือ 1 

1 
71  10 

22 สหคริสเตียน
ศึกษา 

เลก็ กลาง 2 
- 

29 - 

23 
อุดรคริสเตียน
วทิยา 

กลาง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

1 
- 

136 - 

24 
อุดรคริสเตียน
ศึกษา 

เลก็ 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

2 
- 

42 - 

25 กญุแจคริสเตียน
วทิยา 

กลาง ตะวนัออก 2 
- 

118 - 

26 ปกรณ์พิทยา เลก็ ใต ้ 1 - 33 - 
27 ปรินส์รอยแยลส์

วทิยาลยั 
เวยีงป่าเป้า 

เลก็ เหนือ 1 1 37  5 

 รวม   40 15 2,109 325 
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 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัไดศึ้กษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

1.1  แนวคิดเก่ียวกบัยุทธศาสตร์ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาความหมายของยุทธศาสตร์ ความส าคญั
ของแผนยทุธศาสตร์ องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์ กระบวนการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ การวเิคราะห์
เชิงยทุธศาสตร์โดยวธีิ SWOT และการก าหนดยทุธศาสตร์จาก TOWS Matrix 

1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาเชิงกลยุทธ์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด 
ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
ในยคุโลกาภิวตัน์ 

1.3  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัการ
จดัการศึกษาโรงเรียนเอกชน สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาเอกชน การบริหารจดัการ
สถานศึกษาเอกชนในยุคโลกาภิวตัน์ นโยบายการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 การเปล่ียนแปลงขององค์การ
ในศตวรรษท่ี 21 แนวคิดการอยูร่อดขององคก์ารในยคุปัจจุบนั และแนวคิดเก่ียวกบั Marketing 4.0 

1.4  แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า
การเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้ าแบบใฝ่บริการ และภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ 

1.5  มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัประวติั
มูลนิธิสภาคริสตจกัรในประเทศไทย นโยบายและยุทธศาสตร์สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ประวติัพนัธกิจ 
การศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ปรัชญา วิสัยทศัน์ นโยบายพนัธกิจการศึกษา
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย และสถาบนัการศึกษาในสังกดัมูลนิธิแห่งประเทศไทย 

1.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์การบริหารจดัการศึกษาและภาวะผูน้ า 
แหล่งข้อมูล 
ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวชิาการ บทความ วารสาร วทิยานิพนธ์และงานวจิยัท่ี

เก่ียวข้องทั้ งในและต่างประเทศซ่ึงเผยแพร่เป็นเอกสารหรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุม
แนวคิดทฤษฎีดา้นยุทธศาสตร์  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาเชิงกลยุทธ์ แนวคิดเก่ียวกบั
การจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชน  แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์
การบริหารจดัการศึกษาและภาวะผูน้ า 
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2.  บริบทสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในด้านการบริหาร
จดัการ 4 ด้านคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป 

3.  ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงอยูข่อง
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ประกอบดว้ย 

3.1 ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ดา้นพฤติกรรมการบริหารของผูน้ า
ดา้นโครงสร้างองค์กร ด้านวฒันธรรมขององค์กร ด้านบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มขององค์กร ด้าน
การส่ือสาร ดา้นคุณภาพชีวติของบุคลากรในการท างาน ดา้นครูท่ีมีประสิทธิภาพ ดา้นกระบวนการเรียนการ
สอน และดา้นความผกูพนัของครู    
 3.2  ปัจจยัภายนอก ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี 
ดา้นกฎระเบียบหรือกฎหมาย และดา้นสภาพแวดลอ้ม 

4.  การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

แหล่งข้อมูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 
1.  สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบไป

ดว้ย 
1.1 กรรมการ บริหารส านกังานพนัธกิจการศึกษา 3 คน  
1.2  ผูอ้  านวยการส านกังานพนัธกิจการศึกษา 1 คน  
1.3  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทยในเขตภาคเหนือตอนบน 11 คน 
1.4 ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย

ในเขตภาคเหนือตอนบน 11 โรงเรียน จ านวน 15 คน  
2. สอบถามความคิดเห็นผูใ้หข้อ้มูลในการตอบแบบสอบถามประกอบไปดว้ย 

2.1  ผู ้จ ัดการและผู ้อ  านวยการโรงเรียนเอกชนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทยในเขตภาคเหนือตอนบน 11 โรงเรียน จ านวน 15 คน 

2.2 รองผูอ้  านวยการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ หัวหน้างานและ ครูผูส้อนในโรงเรียน จ านวน  
325 คน  

3. สัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร (In - depth Interview) เก่ียวกบัการบริหารจดัการและภาวะ
ผูน้ าท่ีเหมาะสมเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีมี
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การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบไปดว้ย ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 3 โรง 
ประกอบไปด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก คือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลยั โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยัเวียงป่าเป้า โดยใช้
เกณฑก์ารคดัเลือกโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ดงัน้ี 

3.1 มีผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ในระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หรือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกวา่ระดบัประเทศทุกวชิา 

3.2   มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากส านักงานประเมินคุณภาพภายนอก              
(สมศ.) อยูใ่นระดบัดีหรือดีมาก 

3.3  จ านวนนักเรียนท่ีศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนขนาด
เล็ก และระดบัอุดมศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 100 

4. สัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) เก่ียวกบัการบริหารจดัการและภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม
เพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีมีการปฏิบัติ 
ท่ีเป็นเลิศและการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ แผนกลยุทธ์ และรายงานประจ าปีเพิ่มเติม 
  ผูใ้ห้ขอ้มูลคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีมีการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ในภาคเหนือตอนบน จ านวน 3 โรง ประกอบไปด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาและโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยัเวียงป่าเป้า โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล คือ เป็นผูบ้ริหารในระดบัสูงท่ี
มี ส่วนในการการก าหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของโรงเรียนประกอบด้วย รองผู ้อ  านวยการ                           
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายอาคารสถานท่ี 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา  อนุศาสก และหวัหนา้งาน  
 4.  สภาพแวดลอ้มภายนอก (โอกาสและภยัคุกคาม) และสภาพแวดลอ้มภายใน (จุดอ่อน
และจุดแข็ง)โดยใช้แนวคิดของ Wheelen และ Hunger (2004,10-14) มาก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ 
คือ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environment scanning) โดยใช้เทคนิค PESTLE ในการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงประกอบด้วย สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environment) ส าหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายใน ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์คุณลกัษณะของ
องค์กร 7 ประการ โดยปรับปรุงจากรูปแบบแนวคิดของ McKinney (Seven-S Frameworkof McKinsey) 
คือ กลยุทธ์ขององคก์ร (Strategy) โครงสร้างองค์การ (Structure) ระบบการปฏิบติังาน (System) การจดั
คนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Staff) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ค่านิยมร่วม (Shared 
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Values) และภาวะผูน้ า (Leadership) ท่ีส่งผลต่อการด ารงอยู่ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย 

5. ร่างยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษา
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

6.  คุณภาพของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู ้น าเพื่อการด ารงอยู่ของ
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ในดา้นความเป็นไปได ้ความเหมาะสม 
และความเป็นประโยชน์ 

แหล่งข้อมูล 
1. ผูว้ิจยัใช้การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยการวิเคราะห์ SWOT 

ขอ้มูลดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก (โอกาสและภยัคุกคาม) และสภาพแวดลอ้มภายใน (จุดอ่อนและ
จุดแขง็) รวมทั้งสภาพการบริหารจดัการของโรงเรียน จ านวน 11 โรง 
 ผูใ้หข้อ้มูลในการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion) ประกอบไปดว้ย 

1.1 รองผูอ้  านวยการ 
1.2 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  
1.3 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน  
1.4   อนุศาสก  
1.5 หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษา  
1.6 หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
1.7 ตวัแทนผูป้กครอง  
1.8 ตวัแทนศิษยเ์ก่า 

2.  ผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิเคราะห์จาก SWOT และ TOWS Matrix มาก าหนดเป็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์ 
(Strategy formulation) โดยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นยุทธศาสตร์และกลุ่มผูน้ านโยบายไปปฏิบติั ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อก าหนด (ร่าง)
ยทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย 

2.1  ผูเ้ช่ียวชาญหรือผู ้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาจาก
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1)  จบการศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต หรือ 
2)  มีความรู้ความเช่ียวชาญ หรืออยู่ในต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบันโยบาย

และแผนการศึกษา หรือการบริหารการศึกษา 
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2.2  ผู ้เช่ียวชาญหรือผู ้ทรงคุณวุฒิกลุ่มผู ้น านโยบายไปปฏิบัติโดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาจากคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1)  เป็นผู ้บริหารระดับสูงของพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย หรือผูท้รงคุณวฒิุจากหน่วยงานภายนอก หรือ 

2)  เป็นผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการหรือผูช่้วยอ านวยการหรือหัวหน้างาน
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

3)  มีอายกุารท างานในโรงเรียนไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
3. ผูว้ิจยัใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากผูท้รงคุณวุฒิและผูน้ ายุทธศาสตร์                   

ไปปฏิบัติ จ  านวน 6 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์โดยการประเมินความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของยุทธศาสตร์ รวมทั้งการให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์โดยผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษาและผูน้ ายุทธศาสตร์ไปปฏิบติั ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง ซ่ึงเกณฑใ์นการเลือกผูท้รงคุณวฒิุและผูน้ ายทุธศาสตร์ไปปฏิบติั พิจารณาจากคุณสมบติัดงัน้ี 

1)  จบการศึกษาระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิตหรือ 
2)  มีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญ หรืออยู่ในต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

นโยบายและแผนการศึกษา หรือการบริหารสถานศึกษา หรือ 
3)  เป็นผูท่ี้รับผดิชอบสูงสุดในการจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่ง

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีประกอบดว้ย  แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
และแบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In - depth Interview) แบบมีโครงสร้าง มีข้อค าถาม              
เก่ียวกบับริบทและระดบัความส าคญัปัจจยัในการบริหารจดัการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงอยู่
ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยตามประเด็นท่ีก าหนดและสภาพการบริหาร
จดัการทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
    ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) โดยก าหนดประเด็นใน
การสัมภาษณ์เก่ียวกบับริบทและระดบัความส าคญัปัจจยัในการบริหารจดัการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด ารงอยู่ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในดา้นการบริหารงานวิชาการ 
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การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทัว่ไป โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นท่ี 2 น าความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 1 มาสร้างเป็นขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ขั้นท่ี 3 น าขอ้ค าถามท่ีไดใ้นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุง

แกไ้ข 
ขั้นท่ี 4 น าแบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขและน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ได้ค่ าความตรงเชิงเน้ือหาเท่ ากับ1.0 หลังจากนั้ นผู ้วิจ ัยปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปเก็บขอ้มูลต่อไป 

2.  แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับเก่ียวกับบริบทและระดับความส าคัญปัจจัยใน                 
การบริหารจดัการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงอยู่ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร               
ในประเทศไทยตามประเด็นท่ีก าหนดและสภาพการบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปรวมทั้ง
ภาวะผูน้ า 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับบริบทและระดับความส าคัญปัจจยัในการบริหาร 

จดัการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงอยู่ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทยตามประเด็นท่ีก าหนดและสภาพการบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป รวมทั้งภาวะผูน้ า
ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นท่ี 2 ก าหนดวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม 
ขั้นท่ี 3 น าความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 1 มาสร้างเป็นขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
ขั้นท่ี 4 น าขอ้ค าถามท่ีไดเ้สนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบและ

ใหข้อ้เสนอแนะเบ้ืองตน้พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นท่ี 5 น าแบบสอบถามเสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content 

Validity) โดยการหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) ได้ค่าความตรงเชิงเน้ือหาเท่ากับ 0.96  
ซ่ึงการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของเน้ือหาและพิจารณาขอ้ค าถาม มีเกณฑด์งัน้ี 
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         1) มีวฒิุการศึกษาไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก 
         2) เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัทางการศึกษาหรือการวางแผนยทุธศาสตร์ หรือ 
         3) เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาสูงสุดในสถาบนัการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ 
         4) เป็นผูท่ี้รับผดิชอบดา้นการศึกษาของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
    ขั้นท่ี 5 น าข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม จากนั้ นจัดท า
แบบสอบถามน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าไปใช้ในการเก็บ
ขอ้มูลต่อไป 

3.  แบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) แบบมีโครงสร้าง มีขอ้ค าถาม
เก่ียวกบัการบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้นคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัว่ไป รวมทั้งภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมเพื่อการด ารงอยู่ของ
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจัิย 

 ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล 
และดา้นการบริหารทัว่ไป รวมทั้งภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นท่ี 2 น าความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 1 มาสร้างเป็นขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ขั้นท่ี 3 น าขอ้ค าถามท่ีไดใ้นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุง

แกไ้ข 
ขั้นท่ี 4 น าแบบบนัทึกการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขและน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ

เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence)ได้ค่าความตรงเชิงเน้ือหาเท่ากับ1.0หลังจากนั้ นผู ้วิจ ัยปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตาม
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปเก็บขอ้มูลต่อไป 

4. แบบบนัทึกการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) แบบมีโครงสร้าง มีขอ้ค าถามเก่ียวกบั
การบริหารจดัการทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป รวมทั้งภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมเพื่อการด ารงอยู่ของ
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
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 กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบบนัทึกการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) เก่ียวกบัการบริหารจดัการ

ทั้ง 4 ดา้นคือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทัว่ไป รวมทั้งภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นท่ี 2 น าความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 1 มาสร้างเป็นขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์ 
ขั้นท่ี 3 น าขอ้ค าถามท่ีไดใ้นแบบสัมภาษณ์เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นท่ี 4 น าแบบบนัทึกการสัมภาษณ์ท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขและน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ

ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence)
ไดค้่าความตรงเชิงเน้ือหาเท่ากบั1.0 หลงัจากนั้นผูว้ิจยัปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือตามขอ้เสนอแนะของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปเก็บขอ้มูลต่อไป 

5. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) เก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายในท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion) โดยมีขั้นตอน

ในการสร้างดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขั้นท่ี 2 น าความรู้ท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 1 มาสร้างเป็นขอ้ค าถาม 
ขั้นท่ี 3 น าขอ้ค าถาม เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
ขั้นท่ี 4 น าแบบบันทึกการสนทนากลุ่มย่อยและแบบบนัทึกการท า SWOT Analysis ท่ี

ได้มาปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
โดยการหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence)ได้ค่าความตรงเชิงเน้ือหาเท่ากับ 1.0 
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
ก่อนน าไปเก็บขอ้มูลต่อไป 

6.  แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในประเด็นหัวข้อในการ
สนทนากลุ่มยอ่ยเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อการด ารงอยูข่องโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยน าเอาข้อความท่ีได้จาก TOWS Matrix มาประมวลสรุปแล้ว
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ก าหนดประเด็นหลกัในการสนทนากลุ่มยอ่ยตามกรอบแนวคิดในการวจิยั วตัถุประสงค ์และค าถาม
การวจิยั  

กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยมีขั้นตอนใน

การสร้าง ดงัน้ี  
ขั้นท่ี 1 น าเอาขอ้ความท่ีได้จาก TOWS Matrix มาประมวลสรุป แล้วก าหนดประเด็น

หลกัในการสนทนากลุ่มยอ่ยตามกรอบแนวคิดในการวจิยั วตัถุประสงค ์และค าถามการวจิยั  
ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยน าประเด็นหวัขอ้ในการสนทนากลุ่มยอ่ย

ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
ขั้นท่ี 3 ปรับปรุงแก้ไขประเด็นหัวขอ้ในการสนทนากลุ่มย่อยตามข้อเสนอแนะของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ  
7. แบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์

ในดา้นความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์  
กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop)โดยมีขั้นตอนในการสร้าง 

ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ขั้นท่ี 2 ศึกษาแนวคิดและประเด็นในการจดัท าแบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ขั้นท่ี 3 ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเก่ียวกับแนวคิดและประเด็นท่ีใช้เป็นกรอบในการ

ออกแบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
ขั้นท่ี 4 ปรับปรุงแกไ้ขแบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการตามค าแนะน าของท่ีปรึกษา 
ขั้นท่ี 5 น าแบบบนัทึกการประชุมเชิงปฏิบติัการไปใช ้
8. แบบประเมินยุทธศาสตร์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อถาม

ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเป็นไปไดค้วามเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของ
ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยโดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีตวัเลือกแบ่งเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ
ลิเคิร์ท (Likert) (ธานินทร์, 2557, 77) ดงัน้ี  

ระดบั  5 หมายถึง ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได้มีความเหมาะสม และมีความเป็นประโยชน ์
มากท่ีสุด 

ระดบั  4 หมายถึง ยทุธศาสตร์มีความเป็นไปไดมี้ความเหมาะสมและมีความเป็น ประโยชน์มาก 
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ระดบั  3 หมายถึง ยทุธศาสตร์มีความเป็นไปไดมี้ความเหมาะสม และมีความเป็นประโยชน์ 
ปานกลาง 

ระดบั  2 หมายถึง ยทุธศาสตร์มีความเป็นไปไดมี้ความเหมาะสม และมีความเป็นประโยชน์นอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปไดมี้ความเหมาะสม และมีความเป็นประโยชน์

นอ้ยท่ีสุด 
 โดยตอนทา้ยของแบบสอบถามจะเป็นขอ้ค าถามปลายเปิดให้ผูป้ระเมินไดแ้สดงความ

คิดเห็นเพิ่มเติม 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจัิย  
ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบประเมินยุทธศาสตร์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) เพื่อถามความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัความเป็นไปได ้ความเหมาะสมและ
ความเป็นประโยชน์ของยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยูข่องโรงเรียน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน 
ขั้นท่ี 2 ศึกษาแนวคิดในการจดัท าแบบประเมินยทุธศาสตร์ 
ขั้นท่ี 3 ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้แนวคิดเป็นกรอบในการออกแบบประเมิน

ยทุธศาสตร์ 
ขั้นท่ี 4 จดัท าร่างแบบประเมินยทุธศาสตร์ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) มีตวัเลือก 5 ระดบั คือ  
5     หมายถึง ยทุธศาสตร์มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสม และมีความเป็นประโยชน์มากท่ีสุด  
4     หมายถึง ยทุธศาสตร์มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสม และมีความเป็นประโยชน์มาก 
3     หมายถึง ยทุธศาสตร์มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสม และมีความเป็นประโยชน์ปานกลาง 
2    หมายถึง ยทุธศาสตร์มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสม และมีความเป็นประโยชน์นอ้ย 
1     หมายถึง ยทุธศาสตร์มีความเป็นไปได ้มีความเหมาะสม และมีความเป็นประโยชน์นอ้ยท่ีสุด 

 โดยตอนทา้ยของขอ้ค าถามจะมีขอ้ค าถามปลายเปิดใหผู้ป้ระเมินไดแ้สดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

ขั้ น ท่ี  5 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินยุทธศาสตร์ โดยน าแบบประเมิน
ยทุธศาสตร์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ขั้นท่ี 6 ปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินยุทธศาสตร์ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

1.  ผูว้ิจยัท าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ถึงโรงเรียนใน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในเขตภาคเหนือตอนบน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงไดม้า
จากการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มประชากรโดยก าหนดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง 
และโรงเรียนขนาดเล็ก ในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน 11 โรง เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามได้แก่ ผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยในเขตภาคเหนือตอนบน 11 โรงเรียน จ านวน 15 คน รองผูอ้  านวยการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 
หัวหน้างานครูผูส้อนในโรงเรียนจ านวน 325 คน โดยผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามดว้ยตนเองและส่งทาง
ไปรษณีย์ รวมทั้ งเดินทางไปขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองทุกโรง ผูว้ิจยัเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 340 ชุด ได้รับกลบัคืนมา จ านวน 313 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.06 ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลนั้นผูว้ิจยัไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากผูบ้ริหารโรงเรียนทุกโรงและน าแบบสอบถามท่ี
ไดรั้บคืนไปวเิคราะห์ขอ้มูล  

2.  ผูว้ิจยัท าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพื่อแจง้รายละเอียด  
เก่ียวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและนัดหมายเวลาในการจดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 11 โรง เพื่อหาปัจจยัท่ีเป็นประเด็นสนบัสนุนและเป็นอุปสรรคต่อ
การบริหารจดัการโรงเรียนภายใตมู้ลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายใน 
(จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจยัภายนอก (โอกาสและภยัคุกคาม) พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกเชิงลึกผู ้บริหาร (In-depth Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) 
สถานศึกษาท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ จ านวน 3 โรง เก่ียวกบัเก่ียวกบัการบริหารจดัการทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้น
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไปและภาวะ
ผูน้ าท่ีเหมาะสมเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีมีการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ พร้อมทั้งศึกษาเอกสารเก่ียวกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก             
รอบสาม ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET)ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการด้วยตนเอง ในระหว่างวนัท่ี 24 มกราคม – 9 กุมภาพนัธ์ 
2560   

3. ผูว้ิจยัท าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ เพื่อขอความ
ร่วมมือในการจดัสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ
ดา้นยุทธศาสตร์และกลุ่มผูน้ านโยบายไปปฏิบติัหลงัจากนั้นผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการประชุมด้วยตนเอง
โดยจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในกลุ่มผู ้เช่ียวชาญหรือผู ้ทรงคุณวุฒิด้าน
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ยุทธศาสตร์ และกลุ่มผูน้ านโยบายไปปฏิบติั โดยน าผลการวิเคราะห์จาก SWOT และ TOWS Matrix 
และวิเคราะห์ (SWOT Analysis) เพื่อจดัท าร่างยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการ
ด ารงอยูข่องโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยใน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารทัว่ไป รวมทั้ง
ภาวะผูน้ าเม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี 
โรงเรียนดาราวิทยาลยั 

4. ผู ้วิจัยด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากผู ้ทรงคุณวุฒิและจากผู ้น า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบติั เพื่อตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์โดยประเมินในด้านความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของยุทธศาสตร์ รวมทั้งการให้ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะส าหรับการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโซเฟีย บรัดเลย ์แมค
กิลวารี โรงเรียนดาราวทิยาลยั 

5.  ผูว้ิจยัปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ พร้อมทั้ง
เขียนรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ 
 
วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
1.  วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content  

Analysis) 
2.  วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ในส่วนของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และการหาค่าร้อยละ ในส่วนท่ีเป็นค าถามแบบประมาณ
ค่า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปส่วนท่ีเป็นค าถามปลายเปิด ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา สรุปประเด็น สาระส าคญั 
 การแปลผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและปัญหาการบริหารจดัการทั้ง 4 ด้าน 
ของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยใชเ้กณฑค์่าคะแนน ดงัน้ี 
 มีความสามารถด าเนินงานไดใ้นระดบัมากท่ีสุด   ระดบัคะแนน เท่ากบั  5 
 มีความสามารถด าเนินงานไดใ้นระดบัมาก  ระดบัคะแนน เท่ากบั  4 

 มีความสามารถด าเนินงานไดใ้นระดบัปานกลาง   ระดบัคะแนน เท่ากบั  3 
 มีความสามารถด าเนินงานไดใ้นระดบันอ้ย  ระดบัคะแนน เท่ากบั  2 
 มีความสามารถด าเนินงานไดใ้นระดบัน้อยท่ีสุด   ระดบัคะแนน เท่ากบั  1 

เกณฑก์ารแปลผลขอ้มูลตามเกณฑข์องเบสท ์(Best. John w. 1973: 371) มีดงัน้ี 
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 คะแนนค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง ระดบัความสามารถด าเนินงานไดม้ากท่ีสุด 

 คะแนนค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง ระดบัความสามารถด าเนินงานไดม้าก 
 คะแนนค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง ระดบัความสามารถด าเนินงานไดป้านกลาง 
 คะแนนค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง ระดบัความสามารถด าเนินงานไดน้อ้ย 
 คะแนนค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง ระดบัความสามารถด าเนินงานไดน้อ้ยท่ีสุด 

3.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกลุ่มตวัอย่างทั้ ง 11 โรงเรียน โดยใช้การ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)และการสรุปสาระส าคญัท่ีไดจ้ากขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์ 

4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกและสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) 
เก่ียวกบัเก่ียวกบัการบริหารจดัการทั้ง 4 ด้านคือ ดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป และภาวะผู ้น าท่ี เหมาะสมเพื่อการด ารงอยู่ของ
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศทั้ง 3 โรงเรียน
และวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสารโดยใชก้ารวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหา 

5. วิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน) และสภาพแวดล้อม
ภายนอก (โอกาส/ขอ้จ ากดั) จากการสนทนากลุ่มย่อย โดยใช้ SWOT Analysis ในรูปของตาราง TOWS 
Matrix เพื่อประกอบการตดัสินใจก าหนดร่างยทุธศาสตร์โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

5.1 สรุปขอ้มูลผลการวเิคราะห์ SWOT โดย 
5.1.1 เขียนรายงานสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็งหลัก เรียงล าดบัแต่ละ

ประเด็นเก่ียวกบัจุดแข็ง โดยใชข้อ้ท่ีมีค่าคะแนนมากกวา่คะแนนเฉล่ียในดา้นนั้นเรียงตามล าดบัจาก
มากไปหานอ้ย 

5.1.2 เขียนรายงานสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดอ่อนหลักโดยใช้ข้อท่ีมีค่า
คะแนนมากกวา่คะแนนเฉล่ียในดา้นนั้นเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

5.1.3 เขียนรายงานสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาสหลกัโดยใช้ขอ้ท่ีมีค่า
คะแนนมากกวา่คะแนนเฉล่ียในดา้นนั้นเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

5.1.4 เขียนรายงานสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นภยัคุกคามหลกัโดยใชข้อ้ท่ีมีค่า
คะแนนมากกวา่คะแนนเฉล่ียในดา้นนั้นเรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย 

5.2 จดัท าตาราง TOWS Matrix โดยน าประเด็นหลกัจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคจากขอ้ท่ีมีค่าคะแนนมากกว่าคะแนนเฉล่ียในดา้นนั้นในช่อ S-W-O-T จากนั้นจบัคู่และ
ก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสม 
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5.3 จบัคู่จุดแข็งหลกั – โอกาสหลกั (SO) เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ช่องน้ี โดยยทุธศาสตร์ท่ีใชใ้นช่องของ SO คือ วธีิการท่ีจะใชจุ้ดแขง็เพื่อใหไ้ดรั้บโอกาสมากท่ีสุด 

5.4 จบัคู่จุดแข็งหลัก – ภัยคุกคามหลัก (ST) เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับช่องน้ี โดยยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในช่องของ ST คือ วิธีการท่ีจะใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเล่ียงภาวะท่ี
เป็นอุปสรรค 

5.5 จบัคู่จุดแขง็หลกั – โอกาสหลกั (WO) เพื่อก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ช่องน้ี โดยยทุธศาสตร์ท่ีใชใ้นช่องของ WO คือ การลดจุดอ่อนเพื่อเพิ่มโอกาส 

5.6 จบัคู่จุดแข็งหลัก – ภยัคุกคามหลัก (WT) เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับช่องน้ี โดยยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในช่องของ WT คือ การลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงภาวะท่ีเป็น
อุปสรรค 

 
ตำรำงที ่3.2 เคร่ืองมือในกำรจัดท ำ TOWS Matrix 
 

สภาพแวดลอ้มภายใน 
 
 
 

สภาพแวดลอ้มภายนอก 

จุดแขง็ (S) 
1……………………. 
2……………………. 
3……………………. 
 

จุดอ่อน (W) 
1……………………. 
2……………………. 
3……………………. 

โอกาส (O) 
1……………………. 
2……………………. 
3……………………. 

(SO) 
1……………………. 
2……………………. 
3……………………. 

(WO) 
1……………………. 
2……………………. 
3……………………. 

อุปสรรค (T) 
1……………………. 
2……………………. 
3……………………. 

(ST) 
1……………………. 
2……………………. 
3……………………. 

(WT) 
1……………………. 
2……………………. 
3……………………. 

 
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยใช้การ

วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) เพื่อจดัท าร่างยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการและภาวะผูน้ า
เพื่อการด ารงอยู่ของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยใน 4 ด้านคือ ด้านการ
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บริหารงานวชิาการดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารทัว่ไป 
รวมทั้งภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม โดยผูว้ิจยัน าขอ้มูลการวเิคราะห์ SWOT มาใส่ในตาราง TOWS Matrix 
เพื่อประกอบการตดัสินใจก าหนดยทุธศาสตร์ดงัน้ี 

  1) ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) จากการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group 
Discussion)โดยสรุปสาระส าคญัท่ีได้จากการสนทนากลุ่มย่อย และแจกแจงความถ่ีของค าตอบแต่ละ
รายการ  

    2) น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ พร้อมทั้งน าเสนอเป็นผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในภาพรวม
ของแต่ละโรงเรียน 

    3) สรุปประเด็นส าคญัจากขอ้มูลของแต่ละโรงเรียน สรุปเฉพาะประเด็นส าคญัน าเสนอ
ในรูปของการบรรยายทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในท่ีส่งผลต่อการบริหาร
จดัการของโรงเรียนโดยวิเคราะห์จุดร่วมของแต่ละโรงเรียนโดยใช้ตารางวิเคราะห์ความถ่ีของประเด็น
ส าคญั  

    4) น าเสนอขอ้มูลตามประเด็นส าคญัท่ีซ ้ ากนัเพื่อหาจุดร่วมของขอ้มูลโรงเรียนทั้งจุด
แขง็จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคามท่ีมีความสอดคลอ้งตรงกนัสูง 

จากยุทธศาสตร์ทั้งหมดในแต่ละช่อง ผูว้ิจยัน าไปสังเคราะห์เป็นยุทธศาสตร์หลกัและ 
กลยทุธ์ยอ่ยในแต่ละยทุธศาสตร์ต่อไป 

7.  วิเคราะห์ขอ้มูลจากการตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์ในด้านความเป็นไปได้
ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของยุทธศาสตร์ดว้ยการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) จาก
ผูท้รงคุณวุฒิและผูน้ ายุทธศาสตร์ไปปฏิบติั โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ
ใชก้ารวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาโดยสรุปประเด็นและสาระส าคญัและวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบ
ประเมินยทุธศาสตร์ใชส้ถิติเชิงพรรณนาดว้ยการหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

8.  น าผลสรุปการวิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบคุณภาพของ
ยุทธศาสตร์ในด้านความเป็นไปได้ ความหมาะสมและความเป็นไประโยชน์ของยุทธศาสตร์มา
ปรับปรุงแกไ้ขยทุธศาสตร์ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 

9.  น าเสนอยทุธศาสตร์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะ 
10. สรุปผล อภิปรายผลและจดัท าเป็นรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 

 



 
 

 
บทที ่4 

 

ผลการวจิัย 
 
 

การศึกษาวิจยัเร่ืองยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของ
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยผูว้จิยัน าเสนอ โดยแบ่งเป็น 5 ตอน คือ 
 
ตอนที ่ 1  ผลจากการศึกษาบริบทและระดับความส าคัญของปัจจัยในการบริหารจัดการ 
 สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์ การเปล่ียนแปลงในปัจจุบันได้ผู ้วิจ ัยด าเนินการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก                  
(In - depth Interview) การสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) โรงเรียนสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในเขตภาคเหนือตอนบน 11 โรง รวมทั้งการศึกษาเอกสาร และ
ศึกษาภาวะผูน้ าและการบริหารจัดการเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศจ านวน 3 โรง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth 
Interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview)  ผูว้จิยัขอน าเสนอขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี  

1.1 บริบทและระดับความส าคัญของปัจจัยในการบริหารจัดการ 
1.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามดังแสดงในตารางที ่4.1 
 

ตารางที ่4.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 76 24.30 
หญิง 237 75.70 

รวม 313 100.00 
2. อาย ุ   
ไม่เกิน 30 ปี  38 12.10 
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ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 
31 – 40 ปี 74 23.60 
41 –50 ปี 105 33.50 
51 ปีข้ึนไป 96 30.70 

รวม 313 100.00 
3. วฒิุการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4 1.30 
ปริญญาตรี 207 66.10 
ปริญญาโท 95 30.40 
ปริญญาเอก 7 2.20 

รวม 313 100.00 
4. ต าแหน่ง   
ผูรั้บใบอนุญาต 0 0.00 
ผูอ้  านวยการ 9 2.90 
ผูจ้ดัการโรงเรียน 3 1.00 
รองผูอ้  านวยการ/ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 18 5.80 
รองผูจ้ดัการ/ผูช่้วยผูจ้ดัการ  4 1.30 
หวัหนา้งาน/หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 95 30.40 
ครูผูส้อน 182 58.10 
อ่ืน ๆ  (อนุศาสก) 2 0.60 

รวม 313 100.00 
5. ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจุบนั   
นอ้ยกวา่ 5 ปี 66 21.10 
5 – 10 ปี 76 24.30 
11 – 15 ปี  30 9.60 
16 – 20 ปี 46 14.70 
มากกวา่ 20 ปี 95 30.40 

รวม 313 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 จ  านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 237คน (ร้อยละ 75.70) รองลงมาเป็นเพศชาย 
จ านวน 76 คน (ร้อยละ 24.30) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 41 – 50 ปี จ  านวนมาก
ท่ีสุดคือ จ านวน 105 คน (ร้อยละ 33.50) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
จ านวนมากท่ีสุดคือจ านวน 207 คน (ร้อยละ 66.10) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่ง
ครูผูส้อนจ านวนมากท่ีสุดคือ จ านวน 182 คน (ร้อยละ 58.10) ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มากกวา่ 20 ปีจ านวนมากท่ีสุดคือจ านวน 95 คน (ร้อยละ 30.40)  
 1.1.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัท่ีผูบ้ริหาร 
สถานศึกษาสามารถด าเนินงานไดด้งัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2   ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกับสภาพปัจจุบันทีผู้่บริหารสถานศึกษาที่

สามารถด าเนินงานได้ 
 

การบริหารจัดการ ค่าเฉลีย่ ( x ) S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 3.87 1.27 มาก 
2. ดา้นการบริหารงบประมาณ 4.05 1.33 มาก 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 3.82 1.26 มาก 
4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 3.77 1.24 มาก 

รวม 3.88 1.28 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าสภาพปัจจุบันท่ีผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ดา้นการบริหารจดัการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีด้าน        
การบริหารงบประมาณอยูใ่นระดบัสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงาน
บุคคลและดา้นการบริหารทัว่ไป 

 
 
 



128 
 

 ตารางที ่ 4.3  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกับสภาพปัจจุบันด้านการบริหาร                
งานวชิาการทีผู้่บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ 

 
ด้านการบริหารงานวชิาการ x  S.D. ระดบัความ

คิดเห็น 
1.โรงเรียนมีการวเิคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อก าหนดเป้าหมาย ภารกิจ และ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้ง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง และครู  

4.01 1.24 มาก 

2.โรงเรียนมีการน าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ นิเทศติดตาม และประเมินผลการใชห้ลกัสูตร  

3.97 1.30 มาก 

3.โรงเรียนมีการส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยยดึ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั และจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจ 
และความถนดัของผูเ้รียน  

3.98 1.32 มาก 

4.โรงเรียนมีการก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดั
และประเมินผลของสถานศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และมาตรฐาน
การศึกษา 

3.99 1.31 มาก 

5.โรงเรียนมีการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ด้
มาตรฐาน จดัใหมี้การเทียบโอนความรู้ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอ่ืน ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

3.86 1.24 มาก 

6.โรงเรียนมีการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

3.81 1.29 มาก 

7.โรงเรียนมีการส่งเสริมใหค้รูไดศึ้กษา วเิคราะห์ วจิยั เพื่อ
พฒันาคุณภาพงานวชิาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

3.89 1.29 มาก 

8.โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการศึกษาวเิคราะห์ 
วจิยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการใหก้บั
สถานศึกษา บุคคล หน่วยงาน และองคก์รอ่ืน ๆ 

3.65 1.23 มาก 

9.โรงเรียนมีการจดักระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาอยา่ง
เป็นระบบ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

3.88 1.31 มาก 
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ด้านการบริหารงานวชิาการ x  S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

10.โรงเรียนมีการจดัระบบการแนะแนวทางวชิาการและวชิาชีพ
ภายในสถานศึกษา โดยบูรณาการกบัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนดว้ยความร่วมมือของครูทุกคน 

3.79 1.28 มาก 

11.โรงเรียนมีการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

4.00 1.31 มาก 

12.โรงเรียนมีการส่งเสริมชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน  

3.72 1.24 มาก 

13.โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการ
กบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 

3.90 1.25 มาก 

14.โรงเรียนมีการพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3.86 1.24 มาก 

15.โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพฒันา
วชิาการร่วมกบัสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

3.76 1.26 มาก 

16.โรงเรียนมีการส่งเสริม สนบัสนุน แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา และกบัหน่วยงาน องคก์ร ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.82 1.27 มาก 

รวม 3.87 1.27 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ดา้นการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีสภาพ
การบริหารวิชาการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบั จาก16 ขอ้ คือ โรงเรียนมีการวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อก าหนดเป้าหมาย ภารกิจ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง และครูโรงเรียนมีการพฒันา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองโรงเรียนมีการก าหนด
ระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และมาตรฐานการศึกษาและล าดบัสุดทา้ยคือโรงเรียนมีการประสานความ
ร่วมมือในการศึกษาวเิคราะห์ วจิยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการใหก้บัสถานศึกษาบุคคล 
หน่วยงาน และองคก์รอ่ืน ๆ 
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ตารางที ่4.4   ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกับสภาพปัจจุบันด้านการบริหาร
งบประมาณที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้  

 
ดา้นการบริหารงบประมาณ x  S.D. ระดบัความ

คิดเห็น 
17.โรงเรียนมีการจดัท างบประมาณโดยวเิคราะห์แผนการศึกษา
ชาติ ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
และความตอ้งการของสถานศึกษา 

3.91 1.24 มาก 

18.โรงเรียนมีการจดัท าแผนงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมและอนุมติั 

4.08 1.34 มาก 

19.โรงเรียนมีการจดัท าแผนปฏิบติัการใชจ่้ายเงินตามท่ีไดรั้บ
จดัสรรงบประมาณจากผูบ้ริหารคณะกรรมการสถานศึกษาและ
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

4.03 1.35 มาก 

20.โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบการใชง้บประมาณให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบติังานประจ าปี แผนงบประมาณท่ีตั้งไว ้และตาม
ระเบียบของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

4.08 1.31 มาก 

21.โรงเรียนมีการรายงานผลการใชง้บประมาณต่อคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน และมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย  

4.04 1.38 มาก 

22.โรงเรียนมีการตรวจสอบบญัชีจากผูต้รวจสอบภายในและผู ้
ตรวจสอบภายนอกเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

4.14 1.38 มาก 

รวม 4.05 1.33 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ดา้นการบริหารงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี
สภาพการบริหางบประมาณเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบั จาก 6 ขอ้ คือโรงเรียนมีการตรวจสอบบญัชีจาก        
ผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้ตรวจสอบภายนอกเป็นประจ าทุกปีการศึกษาโรงเรียนมีการจัดท าแผน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศโรงเรียน              
มีการติดตามตรวจสอบการใชง้บประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบติังานประจ าปี แผนงบประมาณท่ีตั้งไว ้
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และตามระเบียบของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยและล าดบัสุดทา้ยคือโรงเรียนมีการ
จดัท างบประมาณโดยวิเคราะห์แผนการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา และความตอ้งการของสถานศึกษา 
 
ตารางที ่4.5  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกับสภาพปัจจุบันด้านการบริหารงานบุคคล 

ทีผู้่บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ 
 

ดา้นการบริหารงานบุคคล x  S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

23.โรงเรียนมีการวางแผนอตัราก าลงับุคลากร โดยมีการ
วเิคราะห์ภารกิจ ประเมินสภาพความตอ้งการก าลงับุคลากร 
และเสนอแผนอตัราก าลงับุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ 

3.89 1.25 มาก 

24.โรงเรียนมีการจดัสรรอตัราก าลงัท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ และความสามารถของบุคลากร 

3.84 1.25 มาก 

25.โรงเรียนมีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงาน 

3.94 1.26 มาก 

26.โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนสายงาน การโยกยา้ยครูตาม
ความเหมาะสมกบัต าแหน่งและความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษา 

3.80 1.22 มาก 

27.โรงเรียนมีการพฒันาครูโดยใหทุ้นศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน และมีการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา  

3.70 1.33 มาก 

28.โรงเรียนมีแผนการสร้างและพฒันาบุคลากรเพื่อบริหารงาน
ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

3.77 1.27 มาก 

รวม 3.82 1.26 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
สภาพการบริหารงานบุคคล เรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบั จาก 6 ขอ้ คือโรงเรียนมีการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งบุคลากรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานโรงเรียนมีการวางแผนอตัราก าลัง
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บุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ภารกิจ ประเมินสภาพความตอ้งการก าลงับุคลากรและเสนอแผนอตัราก าลงั
บุคลากรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการโรงเรียนมีการจดัสรรอตัราก าลงัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
และความสามารถของบุคลากรและล าดบัสุดทา้ยคือ โรงเรียนมีการพฒันาครูโดยใหทุ้นศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน และมีการอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
ตารางที ่4.6  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกับสภาพปัจจุบันด้านการบริหารทัว่ไปที่

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้ 
 

ดา้นการบริหารทัว่ไป x  S.D. ระดบัความ
คิดเห็น 

29.โรงเรียนมีการพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ทนัสมยั 

3.73 1.24 มาก 

30.โรงเรียนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน 3.78 1.23 มาก 
31.โรงเรียนมีการวางแผนการบริหารงานการศึกษาไดค้รอบคลุม
สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นของ
สถานศึกษา 

3.77 1.22 มาก 

32.โรงเรียนมีการจดัระบบการบริหารงานและพฒันาองคก์รท่ีชดัเจน 3.73 1.25 มาก 
33.โรงเรียนมีการวางแผนบริหารงานเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา
โดยส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3.77 1.23 มาก 

34.โรงเรียนมีการบ ารุง ดูแลรักษา พฒันาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาใหม้ัน่คงปลอดภยั พร้อมใช้
ประโยชน์ เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

3.88 1.25 มาก 

35.โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรภายในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.66 1.21 มาก 

36.โรงเรียนมีการวางแผนพฒันาการประชาสัมพนัธ์ของ
สถานศึกษา จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์หลากหลายรูปแบบ โดย
ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพนัธ์   

3.80 1.28 มาก 

รวม 3.77 1.24 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ดา้นการบริหารทัว่ไป ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีสภาพ
การบริหารงบประมาณจาก 8 ขอ้ เรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัคือ โรงเรียนมีการบ ารุง ดูแลรักษาพฒันา
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาใหม้ัน่คงปลอดภยั พร้อมใชป้ระโยชน์ เพื่อใหเ้กิด
ความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษา จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์หลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนและทอ้งถ่ินและล าดบัสุดทา้ยคือโรงเรียนมี
การระดมทรัพยากรภายในทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 1.1.3 ระดับความส าคัญของปัจจัยในการบริหารจัดการของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย  
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัในการ
บริหารจดัการของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ผูว้ิจยัสรุปได้ดัง
ตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7   ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัระดับความส าคัญของปัจจัยในการ

บริหารจัดการของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 

ปัจจัยในการบริหารจัดการ x  S.D. ระดับความส าคัญ 

ปัจจัยภายใน 
1. ดา้นภาวะผูน้ า 

 
3.50 

 
1.39 

 
ปานกลาง 

2. ดา้นพฤติกรรมการบริหารของผูน้ า 3.49 1.41 ปานกลาง 

3. ดา้นคุณภาพชีวิตการท างานของครู 3.44 1.40 ปานกลาง 

4. ดา้นการส่ือสาร 3.49 1.37 ปานกลาง 

5. ดา้นบรรยากาศของโรงเรียน 3.50 1.38 ปานกลาง 

6. ดา้นวฒันธรรมของโรงเรียน 3.54 1.39 มาก 

7. ดา้นครูท่ีมีประสิทธิภาพ 3.55 1.41 มาก 

8. ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 3.53 1.41 มาก 

9. ดา้นความผกูพนัของครูต่อองคก์ร 3.58 1.50 มาก 

10. ดา้นโครงสร้างองคก์ร 3.48 1.40 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.7   (ต่อ) 
 

ปัจจัยในการบริหารจัดการ x  S.D. ระดับความส าคัญ 

ปัจจัยภายนอก 
11. ดา้นเศรษฐกิจ 

 
3.72 

 
1.27 

 
มาก 

12. ดา้นสังคม 3.56 1.33 มาก 

13. ดา้นเทคโนโลย ี 3.61 1.36 มาก 

14. ดา้นกฎระเบียบหรือกฎหมาย 3.54 1.27 มาก 

15. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.63 1.27 มาก 

รวม 3.54 1.37 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ระดบัความส าคญัของปัจจยั
ในการบริหารจดัการของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมีระดบัความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการสูงสุด 3 ล าดบั คือ ดา้นเศรษฐกิจ
ดา้นสภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีเรียงตามล าดบัและล าดบัสุดทา้ยคือ ดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน
ของครู ซ่ึงสามารถสรุปผลเรียงตามล าดบัระดบัความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการดงัน้ี 

1) ด้านเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการ
บริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัจาก 4 ขอ้คือ ภาวะเศรษฐกิจท่ีโรงเรียนตอ้งแข่งขนักันด้วย
นวตักรรมใหม่ ๆ  ตอ้งอาศยัการวิจยัและพฒันาต่างประเทศเขา้มาลงทุนดา้นการศึกษาในประเทศไทย
มากข้ึน ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท าให้รายไดข้องครอบครัวผูป้กครองลดลงไม่สามารถส่งลูกเรียน
ในโรงเรียนเอกชนได้ และล าดบัสุดทา้ยคือ ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการพฒันาสถานศึกษา
ตอ้งใชก้ารลงทุนท่ีสูง 
 2) ด้านสภาพแวดล้อม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบ
ต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัคือ ภาวะการแข่งขนัสูงในส่วนของโรงเรียนเอกชนกบั
โรงเรียนของรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียงมีโรงเรียนเอกชนใหม่ ๆ ท่ีมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการและ
กลา้ไดก้ลา้เสีย เช่น โรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรสองภาษา (English Program) โรงเรียนนานาชาติเพิ่มมากข้ึน 
และสภาพการจราจรท่ีไม่คล่องตวัท าใหผู้ป้กครองเดินทางมาโรงเรียนไม่สะดวก 

3) ด้านเทคโนโลยี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัทางเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบ
ต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัจาก 4 ขอ้คือ ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีส่งผล
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ให้โรงเรียนตอ้งปรับหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมมีความเจริญกา้วหน้าทาง
เทคโนโลยีท าให้สะดวกในการเรียนรู้กบัผูเ้รียนมากข้ึนโรงเรียนมีการลงทุนทั้งทางด้านสถานท่ี 
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถดึงดูดผูเ้รียนและ
แข่งขนัได้ในกระแสท่ีรุนแรงข้ึนและล าดับสุดท้ายคือ ข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วส่ง
ผลกระทบต่อการบริหารจดัการในโรงเรียน 
 4) ด้านความผูกพันของครูต่อองค์กรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัดา้นความ
ผกูพนัของครูต่อองคก์รท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัจาก 6 ขอ้คือ ครูมี
ความผูกพนั รักโรงเรียน และอยากให้โรงเรียนมีการพฒันาท่ีดีข้ึนผูบ้ริหารสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โรงเรียนและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกันแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนครูมีความภาคภูมิใจใน
องค์กรและยินดีอุทิศตนในการท างานเพื่อโรงเรียนและล าดบัสุดทา้ยคือ ครูมีความเช่ือว่าความส าเร็จของ
โรงเรียน เป็นความส าเร็จของครูดว้ย 

5) ด้านสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัทางสังคมท่ีมีผลกระทบต่อการ
บริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัจาก 6 ขอ้คือ จ านวนประชากรท่ีเกิดใหม่ลดลงส่งผลต่อ
จ านวนนักเรียนท่ีลดลงองค์การบริหารส่วนต าบลเปิดสอนในระดบัปฐมวยัท าให้จ  านวนนักเรียน
ลดลงโรงเรียนไดรั้บการยอมรับในสังคมในดา้นการปลูกฝังดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียน
และล าดบัสุดทา้ยคือ คนในสังคมมองการศึกษาวา่เป็นเร่ืองของรัฐบาลไม่เก่ียวกบัตนเองท าใหข้าดการมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

6)  ด้านครูทีม่ีประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัดา้นครูท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัจาก 6 ขอ้ คือ ครูมีการจดักระบวนการ
เรียนการสอนท่ีดีมุ่งเน้นพฒันาคุณภาพผูเ้รียนครูในโรงเรียนมีความเป็นมืออาชีพในดา้นการสอน
ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุนครูท่ีมีประสิทธิภาพให้ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและมีโอกาสกา้วหนา้ทาง
วิชาชีพท่ีสูงข้ึนและล าดบัสุดทา้ยคือผูบ้ริหารมีการสร้างแรงจูงใจให้ครูท่ีมีคุณภาพท างานให้กบั
โรงเรียนนานๆ โดยเฉพาะวชิาท่ีหายาก เช่น วชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นตน้  

7) ด้านวัฒนธรรมของโรงเรียน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัดา้นวฒันธรรม
ของโรงเรียนท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัจาก 9 ขอ้ คือ ผูบ้ริหารมี
การก าหนดเป้าหมายโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายภายในโรงเรียนผูบ้ริหารมีการช้ีแจงเป้าหมาย
ของโรงเรียนให้ครูไดเ้ขา้ใจท่ีชดัเจนตรงกนัในการปฏิบติังานร่วมกนัผูบ้ริหารให้การยกย่อง เสริมสร้าง
ขวญัและก าลงัใจให้แก่ครูท่ีประสบความส าเร็จและสร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียน และล าดบัสุดทา้ย
คือ ผูบ้ริหารมีการสร้างค่านิยมเร่ืองการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัในการท างาน และผูบ้ริหารมีการ
พิจารณาความดีความชอบในการปฏิบติังานของครูอยา่งเป็นธรรม 
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 8) ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมาย ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัทางกฎระเบียบหรือ
กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดับจาก 4 ขอ้คือ นโยบายของ
รัฐบาลและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาให้โรงเรียนของ
รัฐบาลเพิ่มข้ึนมีผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยความ
ไม่สอดคลอ้งของเป้าหมายของการจดัการศึกษากบัเป้าหมายทางการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ่อยการ
ขาดเสถียรภาพทางการเมืองท าให้นโยบายทางการศึกษาไม่มีทิศทางท่ีชัดเจนและไม่ต่อเน่ืองและล าดับ
สุดทา้ยคือ การประกาศนโยบายเงินเดือนของรัฐบาลส าหรับผูท่ี้จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 15,000 บาท
ท าใหโ้รงเรียนขาดแคลนครูท่ีจบวชิาเฉพาะดา้นวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

9) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีปัจจยัด้านกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัจาก 8 ขอ้ คือ ผูบ้ริหารส่งเสริมให้
ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้การสร้างและพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้และอุปนิสัยใฝ่รู้
ของนกัเรียน ผูบ้ริหารส่งเสริมครูและนกัเรียนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อพฒันา
งานวิชาการของโรงเรียนผูบ้ริหารสนับสนุนให้ครูมีการวดัผลประเมินผลผูเ้รียน และน าผลมาพัฒนา 
การเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองและล าดบัสุดทา้ย คือ ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 10) ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีปัจจยัดา้นภาวะ
ผูน้ าท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบั จาก 20 ขอ้ คือ ผูบ้ริหารมีความกระตือ 
รือร้นและมีความเพียรพยายาม มุ่งมัน่ตั้งใจท างานให้ประสบความส าเร็จผูบ้ริหารเช่ือมัน่ในวิสัยทศัน์
ของสถานศึกษาท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในอนาคตผูบ้ริหารส่ือสารให้บุคลากรเขา้ใจ
เป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจนและผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ให้บุคลากรเห็นวา่
สามารถปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายไดแ้ละล าดบัสุดทา้ยคือผูบ้ริหารมองปัญหาท่ีเกิดข้ึนในองค์การเป็น
เร่ืองทา้ทายความสามารถและผูบ้ริหารให้เกียรติผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยการเปิดใจรับฟังความคิดเห็น
ในทุก ๆ เร่ือง 

11) ด้านโครงสร้างองค์กรในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมีปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์รท่ี
มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัจาก 4 ขอ้คือโครงสร้างภายในองค์กรมี
ล าดบัชั้นท่ีชดัเจนโครงสร้างองคก์รมีความเหมาะสมกบัขนาดองคก์รมีสายการบงัคบับญัชาภายใน
องคก์รท่ีไม่ซับซ้อนและล าดบัสุดทา้ยคือมีช่องทางการส่ือสารนโยบายภายในองคก์รท่ีไม่ซบัซ้อน
หลายขั้นตอน 

12) ด้านบรรยากาศของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีปัจจยัด้าน
บรรยากาศของโรงเรียนท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัจาก 4 ขอ้ คือ 
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ผูบ้ริหารให้ความอบอุ่น มีความเมตตา กรุณาต่อครูอย่างสม ่าเสมอ เอาใจใส่ช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ครู
บรรยากาศการท างานในโรงเรียนเป็นลกัษณะของการท างานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั
และกนัครูท างานอยา่งมีความสุข อบอุ่น เอ้ืออาทร ช่วยเหลือต่อกนั และพึงพอใจในการท างานภายใต้
บรรยากาศท่ีเป็นอยู่ภายในโรงเรียนและล าดบัสุดทา้ยคือ ผูบ้ริหารใชว้ิธีการจูงใจให้ครูท างานมากกว่าการ
ควบคุมหรือสั่งการ 
 13) ด้านการส่ือสารในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีปัจจยัดา้นการส่ือสารท่ีมี
ผลกระทบต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบัจาก 5 ขอ้คือ โรงเรียนมีการติดต่อส่ือสาร
กบัครูด้วยวิธีการท่ีหลากหลายแหล่งท่ีมาของข่าวสารขอ้มูลในการส่ือสารภายในองค์กรมีความ
ชดัเจน และถูกตอ้งครูไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ  จากโรงเรียนท่ีชดัเจน และมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัและ
ล าดบัสุดทา้ยคือโรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดี ครูสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก 
 14) ด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้น า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีปัจจยัดา้นพฤติ
กรรมการบริหารของผูน้ าท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบั จาก 17 ขอ้ 
คือ ผูบ้ริหารกระตุน้ให้ก าลงัใจ ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกยนิดีภาคภูมิใจ และเต็มใจเม่ือไดป้ฏิบติังาน
ร่วมกันสร้างค่านิยมให้ผูใ้ต้บงัคบับัญชาเกิดความรัก ความสามคัคี ความปรองดองภายในสถานศึกษา
ผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นท่ีน่าช่ืนชม น่าเคารพนบัถือ และศรัทธาแก่ผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไปและ
ล าดบัสุดทา้ยคือ ผูบ้ริหารรับผิดชอบต่อส่ิงต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะความผิดพลาดหรือความลม้เหลวท่ี
เกิดข้ึนในหน่วยงาน  

15) ด้านคุณภาพชีวิตการท างานของครูในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีปัจจยัด้าน
คุณภาพชีวิตการท างานของครูท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารจดัการเรียงล าดบัสูงสุด 3 ล าดบั จาก  
8 ขอ้ คือ สถานท่ีท างานในโรงเรียนมีความสะอาด ร่มร่ืน มีความปลอดภยัและมีบรรยากาศท่ีดีต่อ
การปฏิบติังานของครูครูมีโอกาสไดรั้บการส่งเสริมให้พฒันางานในหน้าท่ีตามความถนดัระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการปฏิบติังานมีความเหมาะสม และเอ้ือต่อการปฏิบติังานจนบรรลุผลส าเร็จและล าดบั
สุดทา้ยคือ โรงเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของครู 
 1.1.4 สภาพปัญหาในการบริหารจัดการแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี ้

สภาพปัญหาด้านการบริหารวชิาการ 
ดา้นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารมีการประเมินทีมงาน และประเมินครูไม่ครอบคลุม 360 องศา 

การนิเทศติดตามของผูบ้ริหารยงัไม่ชัดเจน ขาดความต่อเน่ืองในการก ากับและติดตามคุณภาพ    
การสอนของครู การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาไม่ไดท้  าอยา่ง
ต่อเน่ือง ผูบ้ริหารไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นงานวิชาการ การบริหารจดัการหลกัสูตร การบริหาร
จดัการการเรียนการสอน การนิเทศ การพฒันาครู และการท าวิจยั พฤติกรรมการท างานของผูบ้ริหาร ครู 
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และบุคลากรในองค์กร และวฒันธรรมการท างานในองค์กรแบบเดิม ๆ ท าให้เกิดการขบัเคล่ือน
องคก์รไปไดย้าก แผนการเรียนท่ีทางโรงเรียนจดัให้ไม่มีความหลากหลายเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ลือก
ตามความถนดัและความสนใจ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน ผูบ้ริหารขาด
ความรู้ความเข้าใจหลักสูตร การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและไม่มีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาอีกทั้งมีการท าวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษานอ้ย  

ด้านครู มีการเปล่ียนแปลงคณะครูฝ่ายวิชาการในระหว่างการพัฒนาสถานศึกษา ด้าน
ประสิทธิภาพของครูในการสอน การวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลของครูมีนอ้ยพฒันาการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้ งการทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ O-NET ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 

ดา้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โรงเรียนขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพฒันา
งานวชิาการร่วมกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง ทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาในต่างประเทศ 

ดา้นการแข่งขนั มีโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรสองภาษา (English Program) โรงเรียนนานาชาติ
เพิ่มมากข้ึนและมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการภาวะการแข่งขนัสูงในส่วนของโรงเรียนเอกชน
กบัโรงเรียนของรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียง 

แนวทางแก้ปัญหาด้านการบริหารวชิาการ 
ดา้นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารควรมีการสนับสนุนส่งเสริมดา้นวิชาการให้เขม้แข็ง พฒันาความรู้ 

ประสบการณ์ ให้กบัฝ่ายวิชาการมากข้ึน มีการสร้างและสอนทีมงานรุ่นใหม่ รวมทั้งหัวหน้างาน
และผูช่้วยฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ายบริหารและทีมวิชาการควรมีการติดตาม นิเทศการสอนอยา่งต่อเน่ืองและ
ให้ความช่วยเหลือครูในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนพฒันาทีมวิชาการและครูเพื่อสร้างคุณภาพให้เกิด
กบัผูเ้รียนมีการศึกษาแนวทางการจดัการศึกษาจากประเทศท่ีประสบความส าเร็จหรือศึกษาดูงาน
ต่างประเทศแล้วน ามาประยุกต์ใช้สร้างเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรท่ีท าให้นักเรียนมีคุณภาพทั้ ง
ทางดา้นวิชาการ สุขภาพและคุณธรรมจริยธรรม มีแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดี มีการวิเคราะห์ ศึกษา
ความเปล่ียนแปลงเชิงพฒันา ก าหนดขั้นตอนวิธีการ น าไปสู่การปฏิบัติ มีการพฒันาหลักสูตร 
ปรับปรุงหลกัสูตร ใหท้นัสมยัตรงกบัความตอ้งการและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

ด้านครู พฒันาศกัยภาพครูทุกคนโดยจดัอบรมหรือส่งครูเขา้รับการอบรมสัมมนาให้
เขา้ใจหลกัสูตร เขา้ใจเน้ือหาและสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัให้การสนบัสนุนครูจดั
กระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้การสร้างและพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนส่งเสริมให้
ครูได้ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพฒันาคุณภาพวิชาการ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ให้กับบุคคล หน่วยงานสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน ๆ สรรหาครูและบุคลากรท่ีช านาญการหรือ
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ส่งเสริมให้เกิดความช านาญดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น ศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศตลอดจน
พฒันาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของครูและบุคลากรเสริมสร้างคุณภาพครูและบุคลากร โดยเนน้
ความส าคญัในวฒันธรรมขององคก์ร และเนน้ความผกูพนัของครูท่ีมีต่อองคก์ร 

ดา้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สถานศึกษาภายใตส้ภาคริสตจกัรในประเทศไทย
ควรมีสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพฒันางานวิชาการร่วมกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง ทั้งรัฐและเอกชน 
รวมทั้งสถานศึกษาในต่างประเทศ 

ดา้นการแข่งขนั ควรสร้างศกัยภาพการแข่งขนัโดยเน้นการพฒันาทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษ             
ท่ี 21 สู่การสร้างนวตักรรม และสร้างความโดดเด่นในดา้นภาษาองักฤษใหม้ากข้ึน 

สภาพปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ 
รายไดข้องโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไดรั้บไม่เพียงพอกบัรายจ่ายงบประมาณมีไม่เพียงพอใน

การบริหารจดัการ เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลงท าให้เงินอุดหนุนรายหัวท่ีได้รับจากรัฐบาลไม่
เพียงพอส าหรับจ่ายเงินเดือนครูโรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน เช่น ค่าเช่าท่ีราชพสัดุท่ีมี
แนวโน้มสูงข้ึนเร่ือย ๆ ค่าภาษีโรงเรือน และค่าภาษีท่ีดินโรงเรียนมียอดลูกหน้ีคงคา้งช าระค่าเล่าเรียน
จ านวนมากท าให้งบประมาณการบริหารไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีตั้ งไวภ้าวะ
เศรษฐกิจของผูป้กครองนักเรียนมีค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ผูป้กครองมีทางเลือกโรงเรียนท่ีหลากหลายการ
แข่งขนัระหว่างโรงเรียนทั้งโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียงและโรงเรียนเอกชนด้วยกนัสูงมากอตัรา          
การเกิดของประชากรท่ีลดลงส่งผลต่อยอดจ านวนนกัเรียนจ านวนนกัเรียนท่ีลดลง ท าให้ครูท่ีมีอยู่
เกินเกณฑ์ท่ีก าหนดไวโ้รงเรียนมีงบประมาณค่อนขา้งจ ากดัในการบริหาร เน่ืองจากจ านวนนกัเรียน
ท่ีลดลง รายจ่ายดา้นค่าจา้งเงินเดือนของครู บุคลากร และเจา้หนา้ท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี 

แนวทางแก้ปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ 
ผูบ้ริหารวางแผนงบประมาณการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

และวางแผนการจดัท าแผนการหารายได้เสริมจากการจดักิจกรรมโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม    
เพื่อหาเงินสนบัสนุนการบริหารจดัการโรงเรียนและลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น ควรมีการช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกบังบประมาณให้บุคลากรทุกคนรับทราบโดยทัว่ถึงมีการแสวงหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 
เช่นโรงเรียนคู่พ ัฒนา สมาคมศิษย์เก่า  สมาคมผูป้กครองและครูคริสตจักรในประเทศเกาหลี เป็นต้น
โรงเรียนตอ้งหางบประมาณหรือรายไดเ้สริมนอกเหนือจากเงินอุดหนุนรายหวัจากรัฐบาล 

พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นท่ีประจกัษ์ โดยสร้างเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของโรงเรียน           
แต่ละโรงอาจจะเป็นทางดา้นภาษา ดนตรี กีฬา คุณธรรมจริยธรรมหรือวิชาการเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ใหผู้ป้กครองยอมรับ และมีการท าการตลาดเชิงรุกอยา่งต่อเน่ือง 



140 
 

ประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองรับรู้ถึงการพฒันาในดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น จุดเด่น
ดา้นวิชาการ ศกัยภาพของนกัเรียนท่ีแข่งขนัไดรั้บรางวลัต่าง ๆ ในทุกระดบั เพื่อให้ผูป้กครองน าบุตรหลาน
มาเรียนท่ีโรงเรียน เม่ือจ านวนนกัเรียนมากข้ึนท าให้งบประมาณเพิ่มข้ึน อีกทั้งมีการประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

ติดตามลูกหน้ีของโรงเรียนท่ีช าระค่าเล่าเรียนล่าชา้จากผูป้กครองเป็นระยะๆ เพื่อให้เก็บ
เงินค่าเล่าเรียนของนกัเรียนไดทุ้กคน  

นอกจากน้ีทางมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยควรให้ความช่วยเหลือโดยการ
สนบัสนุนจ่ายค่าเช่าท่ีราชพสัดุใหก้บัโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสภาพคล่องในการบริหารงบประมาณ 

สภาพปัญหาด้านการบริหารบุคคล 
บุคลากรขาดความเช่ือมัน่ในองคก์รความแตกต่างระหวา่งวยัของครูปัญหาดา้นบุคลากร

เก่าท่ีมีประสบการณ์ในการสอน แต่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์
ความผูกพนัของครูท่ีมีต่อองคก์รมีนอ้ยลงโรงเรียนมีการคดัสรรบุคลากรดว้ยระบบอุปถมัภ์การเขา้
ท างานและการลาออกจากการท างานของบุคลากรดว้ยการสอบบรรจุจากภาครัฐ 

แนวทางแก้ปัญหาด้านการบริหารบุคคล 
ควรเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมกบังานและจดัวางบุคลากรให้ท างานในแต่ละดา้นตาม

ความสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างวยัและใช้วิธีการในการบริหารบุคลากรแต่ละวยัท่ี
แตกต่างกนัสร้างแรงบนัดาลใจ เสริมสร้างขวญัก าลงัใจและสวสัดิการในการท างานในทุกฝ่ายให้
สูงข้ึน จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีของบุคลากรในองค์กร เช่น กีฬา ทศันศึกษา งาน
สังสรรค ์เป็นตน้สรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมเพื่อพฒันาสู่การเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ควรมีวาระการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารเพื่อไม่ให้เกิดการถ่วงดุลยอ์  านาจและการสร้างอิทธิพลในองคก์รส่งเสริมให้
บุคลากรศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนหรือใหทุ้นการศึกษาในสาขาท่ีทางโรงเรียนตอ้งการและบุคลากร
ทุกฝ่ายควรมีวสิัยทศัน์ในการพฒันางานของตน 

สภาพปัญหาด้านการบริหารทัว่ไป 
มีการเปล่ียนบุคลากรฝ่ายบญัชีบ่อยตอ้งใช้เวลาในการเรียนรู้และศึกษาการใช้งานใน

โปรแกรมอินโฟโปร โรงเรียนขนาดเล็กบางโรงมีอาคารสถานท่ีเก่าและทรุดโทรม ยงัไม่ไดรั้บการ
พฒันาให้มีความพร้อมสวยงามเท่าท่ีควรโรงเรียนยงัไม่มีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีชดัเจน และขาด
การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัความต่อเน่ืองและความเช่ือมโยงของ 
แต่ละสายงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมีขอ้จ ากดัดา้นการส่ือสารภายในองค์กรใน
บางคร้ังท่ีไม่ทั่วถึงและล่าช้า และการบริหารจดัการระดับนโยบายส่งผลต่อการบริหารจดัการ
โรงเรียนท่ีขาดความคล่องตวั 
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แนวทางแก้ปัญหาด้านการบริหารงานทัว่ไป 
ดา้นบญัชี โรงเรียนตอ้งรับบุคลากรท่ีจบดา้นบญัชีโดยตรง ถึงแมจ้  านวนบุคลากรจะเกินเกณฑ ์

เพื่อความถูกตอ้ง ชดัเจนดา้นการท าบญัชี สามารถตรวจสอบไดถู้กตอ้ง 
การท างานดา้นธุรการตอ้งมีการสอนงานใหก้บับุคลากร จดัระบบงาน และคอยติดตาม

งานใหส่้งตรงเวลา 
มีการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนในหลายรูปแบบ เขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานภายนอก

ใหม้ากข้ึน เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์และเป็นการประชาสัมพนัธ์ 
จดัวางคนท่ีมีความสามารถดา้นอาคารสถานท่ีเขา้มาท างานโดยตรง เพื่อให้สภาพแวดลอ้ม

ภายในโรงเรียนมีบรรยากาศท่ีน่าอยู ่เสริมสร้างวฒันธรรมการท างานแบบใหม่ คิดแบบใหม่ ท าใหม่
จะไดมี้ส่ิงใหม่ ๆ ตามมาในทุกฝ่าย  

มีการประชุม และมีการนิเทศติดตามงานเป็นระยะ ปรับปรุงพฒันาเพื่อหาแนวทางให้ดีข้ึน
โรงเรียนแก้ไขระบบการท างานให้เป็น one stop service ในบางงาน เพื่อความเป็นระบบและลด
ความล่าชา้ในการใหบ้ริการ 

สภาพปัญหาด้านภาวะผู้น า 
ดา้นการบริหารวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวิชาการร่วมกบั

สถานศึกษาอ่ืน ทั้งในและต่างประเทศมีน้อย การมีวิสัยทศัน์และแสดงวิสัยทศัน์เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงของหน่วยงานในอนาคตยงัไม่ชดัเจน บางคร้ังผูบ้ริหารขาดการเช่ือใจ ใหเ้กียรติในการ
ตดัสินใจในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน ขาดการ
สร้างภาวะผูน้ าใหแ้ก่หวัหนา้งาน ครูและนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 

ดา้นการบริหารบุคคล ผูบ้ริหารไม่มีแผนการสร้างและพฒันาบุคลากรเพื่อบริหารงาน
ของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

ดา้นการบริหารงบประมาณ บางคร้ังผูบ้ริหารขาดการจดัล าดบัของส่ิงท่ีตอ้งท าเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ใหเ้กิดแก่โรงเรียนและผูเ้รียนอยา่งสูงสุด และใชง้บประมาณใหต้รงตามแผนฯ 

ด้านการบริหารทั่วไป ผูบ้ริหารไม่มีการวางแผนการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษาท่ี
หลากหลาย บางคร้ังผูบ้ริหารตดัสินใจล่าชา้ในการด าเนินการเม่ืออยูใ่นสภาวการณ์บางอยา่งท่ีตอ้ง
ตดัสินใจท าใหเ้กิดปัญหาเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ตามมา 

ดา้นภาวะผูน้ า ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ท่ีไม่ค่อยชดัเจนขาดความคล่องตวั กลวัการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ ๆ ไม่เด็ดขาด เอาแต่พวกพอ้งผูบ้ริหารไม่มีความกลา้ในการเปล่ียนแปลงการสร้างวสิัยทศัน์การ
ท างานของผูบ้ริหารไม่ตรงกบัแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน จึงท าให้แผนงานในการพฒันาไม่ตรง
เป้าหมายผูบ้ริหารมีความมัน่ใจและเช่ือมัน่ในตนเองสูง จนท าใหไ้ม่ฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
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การเตรียมผูบ้ริหารระดบัสูงขาดช่วง ท าให้เกิดปัญหากระทบต่อการบริหารจดัการโรงเรียนในสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยดา้นความเขม้แขง็ของคุณภาพและความย ัง่ยนืของสถาบนั 

แนวทางแก้ปัญหาด้านภาวะผู้น า 
ผูบ้ริหารต้องมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ต้บังคับบัญชารัก

ผูใ้ต้บังคบับญัชาทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่มีอคติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อบุคลากรทุกคน 
กระตุน้ให้บุคลากรทุกคนท างานร่วมกนัเป็นทีม เนน้การบริหารงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรมีการหนุนใจ สร้างแรงบนัดาลใจ แรงจูงใจให้กบัทีมงานและคณะครูทุกคน ตลอดจนให้
ค าปรึกษาและรับฟังปัญหาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารสามารถโน้มน้าวใจให้บุคลากรเต็มใจและใช้
ศกัยภาพของตนในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ผูบ้ริหาร
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีน ้ าใจ มีใจเป็นกลาง เปิดกวา้ง ปราศจากอคติหรือมีสัมมาทิฐิ มีความพอประมาณ        
วางตนเป็นกลางและน ามาปฏิบติัจริงในชีวิตประจ าวนัผูบ้ริหารเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ท่ีกา้วไกล ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัและอนาคตมีสายสัมพนัธ์ท่ีดีต่อศิษยเ์ก่า ชุมชนและสังคมมากข้ึน 

ควรมีฝ่ายการตลาดวิเคราะห์การบริหารของโรงเรียนและน าขอ้มูลมาก าหนดนโยบาย
ของโรงเรียนใหมี้เอกภาพก าหนดเป้าหมาย นโยบายใหช้ดัเจนและส่ือสารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจ 

ควรมีการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่โดยให้ผูน้  ารุ่นเก่าช่วยฝึกงานส านักงานพนัธกิจการศึกษา
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ควรมีการวางแผนการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารอย่างเขม้แข็ง
ต่อเน่ือง โดยมีหลกัสูตรการอบรมระดบัมืออาชีพเหมือนของภาครัฐและในต่างประเทศ 

ผูบ้ริหารควรรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และน ามาพิจารณาไตร่ตรองด้วยความ
ยติุธรรมผูบ้ริหารตอ้งมีการท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและเตรียมการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ควรปรับเปล่ียน
ผูบ้ริหารโรงเรียนบ่อยเม่ือสถานศึกษามีการพฒันาดีอยูแ่ลว้ซ่ึงผูบ้ริหารใหม่ตอ้งมาเรียนรู้งานท าให้
การพฒันาโรงเรียนลดลง 

1.2 การบริหารจัดการและภาวะผู้น าเพ่ือการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทยในโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้ง 3 โรง สรุปผลการบริหารงานจัดการ
ตามขนาดของโรงเรียน ดังนี ้

1.2.1 โรงเรียนขนาดใหญ่ 
บริบทของโรงเรียน 
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ท่ีก่อตั้งโดยมิชชนันารี เป็น

โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน 100 กว่าปีมีจุดเด่นในดา้นการปลูกฝังให้
นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและดา้นภาษาองักฤษไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง ชุมชน สังคม มี
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การดูแลนกัเรียนท่ีดีอบอุ่น มีการจดัการเรียนการสอนท่ีดีพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนดา้นวิชาการใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ มีอตัลกัษณ์ของนกัเรียนท่ีโดดเด่นโรงเรียนมีการบริหารจดัการและ
การบริการท่ีสอดคลอ้งกนั รวมทั้งมีการประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นระบบท่ีเช่ือมสัมพนัธ์กนัมี
ท าเลท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง และการเดินทางสะดวก 

ด้านการบริหารวชิาการ 
สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการวชิาการ 
การบริหารงานวิชาการในภาวะปัจจุบนัยุคการศึกษา 4.0 ผูบ้ริหารเร่ิมตน้ดว้ยการสร้าง

ทีมขายความคิดให้กับทีมและมีการพฒันาทีม โรงเรียนมีการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้
หลกัการบริหารจดัการท่ีด าเนินงานให้เป็นระบบครบวงจรโดยมีการประเมินผล เพื่อให้ไดข้อ้มูล
ยอ้นกลบั อนัจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาวา่บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวม้ากนอ้ย
เพียงใด รวมทั้งมีจุดอ่อนหรือปัญหาในเร่ืองใดบา้งท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้การวางแผนและ 
การด าเนินงานระยะต่อไปบรรลุเป้าหมายอยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

โรงเรียนมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีดีโดยผูบ้ริหารมีการ
สร้างความเขา้ใจให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายไดเ้ขา้ใจ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั และมีการประเมินตาม
วงจรคุณภาพ PCDA โดยด าเนินการภาคเรียนละ 1 คร้ัง และน าผลท่ีไดจ้ากการสะทอ้นกลบัจากภาค
เรียนท่ี 1 ไปปรับปรุงพฒันาในภาคเรียนท่ี 2 ให้ดียิ่งข้ึน พร้อมทั้งเขียนเป็นรายงานผลการประเมิน
ตนเอง  

ดา้นการจดัหลกัสูตรวิชาการในภาวะปัจจุบนั โรงเรียนมีหลกัสูตรท่ีเน้นดา้นภาษาองักฤษ 
เช่น หลักสูตรNP (Native Speaker Programe) หลักสูตร EP หลักสูตร IEP หลักสูตร FEP ในทุกระดับ 
ครูจดัการเรียนการสอนโดยใช้ Project Approach และเน้นการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ครู และ
นักเรียนในการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนมีหลักสูตรวิชาการท่ีเด่นโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 แต่เนน้ความเขม้ขน้และมีการสร้างหลกัสูตร จดัท าหนงัสือ
เพื่อเติมเต็มในส่วนท่ีนักเรียนขาด มีการปรับเปล่ียนหลกัสูตรท่ีทนัสมยักว่าหลกัสูตรแกนกลาง        
โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีสร้างนกัเรียนกา้วเขา้สู่ทกัษะแห่งอนาคต หรือทกัษะในศตวรรษท่ี 21 การ
เปิดหลกัสูตรใหม่และการน าหลกัสูตรไปใช ้เร่ิมแรกผูบ้ริหารไดส้ ารวจความตอ้งการจากผูป้กครอง
นกัเรียน น ามาปรับปรุงและใช้หลกัสูตร น าหลกัสูตรสู่การปฏิบติัโดยครูผูส้อนมีการประเมินผล
เป็นโปรแกรม เช่น โปรแกรมภาษาองักฤษหรือโปรแกรม Gifted ต่าง ๆ 

โรงเรียนมีอตัลกัษณ์ของนักเรียนท่ีโดดเด่นและมีจุดขายท่ีชดัเจนมีการส่ือสารแบรนด์
ของโรงเรียนในเชิงสร้างสรรค์ผ่านบุคลากร จุดเด่นของโรงเรียนคือ มีบุคลากรท่ีจบดา้นหลกัสูตร
และการสอนหลายคนทั้งในระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอกซ่ึงมีความเขา้ใจและสามารถ
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เช่ือมโยงหลกัสูตรและการวดัประเมินผล เช่นเร่ืองการประเมินพฤติกรรมนกัเรียนตามตวัช้ีวดัของ
หลกัสูตร และมีการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ 5 ปี เป็นหลกัในการ
บริหารงาน แสดงภาวะผูน้ าจากผูน้ าสู่ผูป้ฏิบติั 

ดา้นการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนมีการสร้างหลกัสูตรคริสเตียนศึกษาส าหรับ
สอนนกัเรียนเพื่อบ่มเพาะในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงใชห้ลกัสูตรแกนกลางจากสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยและมีชัว่โมงการเรียนการสอนคริสตจ์ริยธรรมทุกชั้น ซ่ึงถือวา่เป็นวิชาชีวิตท่ีเป็นการ
ปลูกฝังและบ่มเพาะอุปนิสัยใหแ้ก่นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม 

ด้านการท าวิจยั ผูบ้ริหารมีความเข้าใจในการท าวิจยัของโรงเรียนและมีการท าวิจัย
โรงเรียนเชิงพฒันา ครูมีการท าวิจยัในชั้นเรียน และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูในโรงเรียน 
และน าผลการท าวิจัยจากทุกฝ่ายมาสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดการพัฒนางานข้ึน โดยการ
น าเสนองานวจิยัท่ีเป็น Best Practice เพื่อขยายผลสู่ครูในโรงเรียนและหน่วยงานองคก์รภายนอก 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมายและมีวสิัยทศัน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในแต่ละปี
ไดก้ าหนดให้ทั้งผูบ้ริหาร ทีมบริหาร ทีมงานแผนกต่าง ๆ รวมทั้งครูแต่ละคนก าหนดวิสัยทศัน์ของ
ตนเองให้มีความสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของโรงเรียน  โดยใหแ้ต่ละคนมีการท า SWOT ของตนและ
ท า SSR ประเมินตนเอง  

ผูบ้ริหารมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สนบัสนุนให้ครูเป็นกรรมการ
ต่าง ๆ  ในชุมชนสังคม และเป็นวทิยากรในแวดวงการศึกษาในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ 

มีกระบวนการนิเทศติดตามจากผูบ้ริหารและทีมวิชาการอย่างต่อเน่ือง ท าให้ครูใน
โรงเรียนเปล่ียนทัศคติจากการนิเทศคือกลัวการจับผิดเป็นการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน และเน้น          
การมีส่วนร่วมในการนิเทศผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC (Professional Learning 
Community) 

มีโปรแกรมท่ีเด่นและตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง อาทิ มีครูต่างชาติมาช่วยสอน 
มีคอมพิวเตอร์มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีโปรแกรม IEP  EP มีโปรแกรม Gifted วิชาวิทยาศาสตร์วิชา
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ  วิศวกรรมทางช่าง  ภาษาจีน ภาษาเยอรมนัและภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึง
การด าเนินการเร่ิมแรกมีการทดลองใช้ก่อน จ านวน 1-2 ห้องเรียน จากนั้นมีการประเมินผลโปรแกรม
โดยเน้ นผู ้ปกครองมี ส่ วน ร่วมและขยายจ านวนห้ องเพิ่ ม ข้ึ นโดยถื อว่ าเป็ นการทดลอง 
แบรนดเ์พื่อใหแ้บรนดติ์ดตลาดเป็นท่ีตอ้งการของผูป้กครอง  

สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการวชิาการ 
ภาวะการแข่งขนัคู่แข่งภายนอกของโรงเรียนคือโรงเรียนท่ีเปิดใหม่ โรงเรียนนานาชาติ

รวมทั้งการขยายฐานการศึกษาของรัฐบางโรงเรียนโรงเรียนมีเทคโนโลยีแต่ความสามารถของครูใน
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การใช้เทคโนโลยีจดัการเรียนการสอนยงัต้องพฒันา ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของนักเรียน 
ศกัยภาพของครูในโรงเรียนมีมากแต่ไม่ได้น ามาใช้อย่างแท้จริง การสนับสนุนผ่านนโยบายรัฐ             
การสนบัสนุนดา้นวชิาชีพ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในสายสามญั 

แนวทางแก้ไขด้านการบริหารจัดการวชิาการ 
โรงเรียนควรจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นทั้งคุณธรรมและวิชาการควบคู่กนัไปฟ้ืนฟูดา้น

การสอนภาษาอังกฤษให้โดดเด่นโดยเพิ่มหลักสูตรโปรแกรม IEP (Intensive English program) 
โปรแกรม EP เปิดการใช้ภาษาองักฤษในการสอนระดับปฐมวยัมีการท า MOU ด้านวิชาการกับ
โรงเรียนในต่างประเทศมีการท าวิจยัของโรงเรียนท่ีเป็นงานวิจยัเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการประชุมทีมบริหารงานทีมวิชาการเพื่อวางแผนและพฒันาคุณภาพของโรงเรียนอยา่ง
ต่อเน่ืองให้ทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนดีเพื่อศึกษาต่อในโครงการพิเศษของโรงเรียนเพื่อ
รักษานกัเรียนท่ีเรียนดีเปิดหลกัสูตรท่ีเสริมจุดเด่นดา้นวชิาการใหก้บัโรงเรียน 

ด้านการบริหารบุคคล 
สภาพปัจจุบันด้านการบริหารบุคคล 
ผูบ้ริหารมีการคดัเลือกและคดัสรรบุคลากรเพื่อพฒันาสู่การเป็นผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม

โรงเรียนมีการสร้างคนเพื่อส่งต่อในระดบับริหาร และพฒันาโดยให้ทุนศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน
ทั้งระดบัปริญญาโท และปริญญาเอกโดยเฉพาะบุคลากรท่ีเป็นคริสเตียนผูบ้ริหารมีการสร้างแรง
บนัดาลใจให้กบับุคลากรโดยการสนบัสนุนให้ครูเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาตนเองกบัหน่วยงาน
ภายนอก และให้ครูเป็นวิทยากรขยายผลกบัเพื่อนครูเป็นการให้ความส าคญักบัครู รวมทั้งพฒันา
ศกัยภาพของครูโดยสนบัสนุนให้ครูไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ผูบ้ริหารสนับสนุนให้บุคลากร 
แต่ละส่วนไดด้ าเนินงานดว้ยตนเองเป็นการกระจายอ านาจ ซ่ึงผูบ้ริหารจะให้แนวคิดและมอบหมาย
ให้แต่ละฝ่ายท างาน โดยเน้นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย (Participation Learning Community) ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ครู
เป็นกรรมการต่าง ๆ ในชุมชนสังคม และในแวดวงการศึกษาของจงัหวดั 

มีการปลูกฝังใหค้รูมีความรักในองคก์รโรงเรียนสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรโดยการบรรจุ
ครูในสาขาท่ีตอ้งการเร็วข้ึน บางสาขาทดลองงานสามเดือน บางสาขาทดลองงานหกเดือนเช่นครู
อตัราจา้งผูบ้ริหารมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจให้ครู ซ่ึงปัจจุบนัมีทั้งครูท่ีเขา้ใหม่และครูท่ีลาออก
อยู่เสมอ โดยกระบวนการสร้างแรงจูงใจมีอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนแรกการสร้างบรรยากาศในองค์กร 
ส่วนท่ีสองคือ ความมัน่ใจในการด ารงอยู่ขององค์กรทั้งระยะสั้ นและระยะยาว การบริหารงานมี
ระบบความสัมพนัธ์แบบครอบครัวไม่ใช่เจา้นายกบัลูกนอ้ง การพฒันาครู บุคลากรและเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน ทางโรงเรียนมีกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการส่งเสริมให้มีการศึกษา
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ดา้น ICT การศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทและระดบัปริญญาเอกในสาขาท่ีตอ้งการและตอบสนอง
กบัความตอ้งการของโรงเรียน โดยเนน้การน าไปปฏิบติัจริง การใช ้ICT การใชส่ื้อและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของครู การจดัโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน มีการกระจายอ านาจการท างาน เน้นการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม หากประเด็นใดท่ีส าคญัก็น าเขา้สู่ระดบับริหารพิจารณาต่อไป ผูบ้ริหารมี
ความเป็นกนัเอง มีการรีทรีตบุคลากรทุกปี ท าให้เกิดความเป็นกนัเองระหว่างครูกบัผูบ้ริหาร ท่ีมี
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัทุกฝ่าย โดยมีการส่ือสารวิสัยทศัน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 
โดยทั้งผูบ้ริหารสามารถท างานไดท้ั้งดา้นวชิาการและการจดัการบนหลกัของเหตุและผล 

สภาพปัญหาด้านการบริหารบุคคล 
ครูบางคนเป็นครูรุ่นเก่าท่ียงัไม่พร้อมดา้นภาษาองักฤษ และการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงโรงเรียน 

มีการเตรียมพฒันาครู บุคลากร และรับสมคัรครูใหม่ท่ีมีทกัษะด้านภาษาองักฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อมดา้นภาษาองักฤษและการใช้เทคโนโลยีครูรุ่นใหม่มีความรัก ความผูกพนัในองค์กรน้อยลง
ค่าตอบแทนในการรับครูต่างชาติมาสอนในวิชาภาษาองักฤษค่อนข้างสูง เน่ืองจากมีโรงเรียน
นานาชาติและโรงเรียนท่ีเปิดใหม่จ  านวนมาก 

แนวทางแก้ปัญหาด้านการบริหารบุคคล 
มีการปลุกระดมครูให้รักองค์กร มีความผูกพนัในองค์กรมากยิ่งข้ึนพฒันาทกัษะด้าน

ภาษาองักฤษแก่ครูและบุคลากรโดยให้ครูเรียนภาษาองักฤษกบัเจา้ของภาษา พฒันาความสามารถ
ครูในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ผูบ้ริหารมีการคดัเลือกและคดัสรรผูน้ าให้เหมาะสม
และมีการพฒันาบุคลากรโดยให้มีการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนเนน้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย (Participation Learning 
Community) มีการเตรียมพฒันาครู พฒันาบุคลากร และรับสมคัรครูใหม่ท่ีมีทกัษะดา้นภาษาองักฤษ
สร้างแรงจูงใจส าหรับครูและนกัเรียนโดยการใหร้างวลั และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถและใน
สาขาท่ีขาดแคลน โดยบรรจุเขา้ท างานในสาขาท่ีตอ้งการเร็วข้ึนเพิ่มค่าตอบแทนและสวสัดิการส าหรับ
ครูชาวต่างชาติใหเ้พิ่มข้ึน เพื่อรักาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหค้งอยูก่บัโรงเรียนนาน ๆ  

ด้านการบริหารงบประมาณ 
สภาพปัจจุบันด้านการบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนมีงบประมาณท่ีเพียงพอในการบริหารจัดการ มีการจัดตั้ งกองทุนเงินเพิ่มพิ เศษ                 

หลงัเกษียณอายุการท างานส าหรับบุคลากรท่ีเกษียณอายุการท างาน เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานส าหรับครูในโรงเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีการตั้งงบประมาณท่ีเพียงพอในการสนับสนุนดา้นการ
จดัการเรียนการสอน การส่งบุคลากรศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนเพื่อเตรียมและพฒันาเป็นผูน้ าในอนาคต                  
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มีการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในเร่ืองของการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการจดัการเรียนการสอน 
หอ้งประกอบต่าง ๆ เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 

โรงเรียนตอ้งรับภาระเสียภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือนตามกฎหมายนกัเรียนมีหน้ีคา้งช าระค่า
เล่าเรียนจ านวนมากเงินเพิ่มพิเศษหลงัเกษียณอายุการท างาน เป็นภาระท่ีโรงเรียนตอ้งบริหารจดัการ
เน่ืองจากมีครูท่ีเกษียณอายุการท างานจ านวนมากซ่ึงโรงเรียนไดจ้ดัตั้งกองทุนไวแ้ต่ไม่เพียงพอ บาง
โรงเรียนมีกองทุนน้อยและเง่ือนไขตอ้งใชเ้ฉพาะดอกเบ้ียเท่านั้นมาใชใ้นการจดัสรรซ่ึงไม่เพียงพอ
ส าหรับจ่ายบุคลากรท่ีเกษียณอายุการท างานตอ้งน าเงินจากกองทุนทัว่ไปมาใชค้่าตอบแทนในการ
รับครูต่างชาติมาสอนในวิชาภาษาองักฤษค่อนขา้งสูง เน่ืองจากมีโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนท่ี
เปิดใหม่จ  านวนมาก 

แนวทางแก้ไขด้านการบริหารงบประมาณ 
 โรงเรียนควรหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน โดยการสร้างเครือข่ายประสาน
ความร่วมมือทั้ งภายในประเทศและภายนอกประเทศเพิ่มค่าตอบแทนและสวสัดิการให้กับครู
ชาวต่างชาติใหสู้งข้ึน เพื่อรักษาครูท่ีมีคุณภาพใหอ้ยูก่บัโรงเรียนนาน ๆ  

ด้านการบริหารทัว่ไป 
สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทัว่ไป 
โรงเรียนมีสมาคมผูป้กครองและศิษยเ์ก่าท่ีเขม้แข็ง มีศิษยเ์ก่าจ านวนมากท่ีกลบัมาช่วยพฒันา

โรงเรียน การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง สมาคมศิษยเ์ก่าในการพฒันาโรงเรียนในโครงการต่าง ๆ รวมถึง
อาคารสถานท่ี ท าให้โรงเรียนเขม้แข็ง ซ่ึงเป็นผลสะทอ้นมาจากกระบวนการสร้างอุปนิสัยเม่ือเป็น
นกัเรียน  
 โรงเรียนขาดการสร้างคนเพื่อส่งต่อในเป้าหมายของการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ี
ชดัเจนแก่ผูบ้ริหารรุ่นต่อ ๆ ไป และการสร้างการมีส่วนร่วมกบัองค์กรเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชนยงัมีนอ้ย 

แนวทางแก้ไขด้านการบริหารทัว่ไป 
เนน้การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน มีการสร้างคนเพื่อพฒันาใน

การเป็นผูบ้ริหารรุ่นต่อ ๆ ไป 
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
สภาพปัจจุบันด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ผูบ้ริหารเป็นคนท่ีมีความรู้สึกหรือความต้องการท่ีจะสนับสนุน พฒันา ตอบสนอง 

บริการ หรือช่วยเหลือผูอ่ื้น ผูบ้ริหารสามารถสร้างทศันคติท่ีดีให้กบับุคลากรให้มีจิตใจรักงานและ             
มีความรักให้แก่โรงเรียน ผูบ้ริหารเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากรและเพื่อนร่วมงาน เป็นแรงผลกัดนัให้
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บุคลากรมีความรักโรงเรียน มีความตอ้งการท่ีจะท างานให้แก่โรงเรียนดว้ยความดว้ยความเต็มใจ 
มุ่งมัน่และทุ่มเทอยา่งเตม็ความสามารถ   

ผูบ้ริหารมีเทคนิคการบริหารคนใหไ้ดผ้ลดี และมีการติดตามผลการท างานของบุคลากร
อยา่งสม ่าเสมอมีเทคนิคการสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการจูงใจให้บุคลากรยินดีท่ีจะร่วมท ากิจกรรม
และปฏิบติัตามนโยบายของโรงเรียนดว้ยความเต็มใจผูบ้ริหารใช้หลกัคุณธรรมในการบริหารงาน 
และท าใหบุ้คลากรท่ีปฏิบติังานทุกคนสามารถสร้างผลงานของท่ีโดดเด่นไดห้ลาย ๆ ดา้น  

ผูบ้ริหารบริหารจดัการโดยใชห้ลกัคุณธรรมท่ีกล่าววา่ “ความส าเร็จของโรงเรียน ไม่ใช่
ผลงานส่วนตวั” และ “ตอ้งมีคนท่ีเก่งกวา่เรา อยูร่อบตวัเรา”ผูบ้ริหารสร้างทศันคติท่ีดีใหก้บับุคลากร
ให้มีจิตใจรักงานและมีความรักให้แก่โรงเรียน การท าตวัเป็นตวัอย่างท่ีดีของผูบ้ริหาร ช่วยสร้าง
ศรัทธาแก่บุคลากรและเพื่อนร่วมงานท าให้เป็นตวัผลกัดนัให้บุคคลากรมีความตอ้งการท่ีจะท างาน
ให้อย่างมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้โรงเรียนมีบุคลากรท่ีท างานเก่ง                         
มีความสามารถจ านวนมากอยูใ่นโรงเรียน และท างานให้โรงเรียนดว้ยความเต็มใจผูบ้ริหารเนน้การ
ท างานเป็นทีม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในทีม 

การเขา้สู่ชุมชน พิธีการ ภาวะการเป็นผูน้ าในชุมชนและการเขา้สู่ชุมชน ร่วมงานต่าง ๆ
ในชุมชน หน่วยงาน องคก์รภายนอก เพื่อเสริมสร่งความสัมพนัธ์ท่ีดี 

การสร้างผูน้ าท่ีส่งต่อในทุกระดบัมีการสร้างคนให้เหมาะสมกบังาน และการให้โอกาส
บุคลากรในการพฒันาตนเอง และเนน้ความสัมพนัธ์ในทีมโดยท างานแบบครอบครัวผูบ้ริหารมีการ
สร้างนวตักรรมใหม่ มีการสร้างงานใหม่ มีความกลา้ในการตดัสินใจและการถอดบทเรียน เป็นผูน้ า
ท่ีมีใจนกัเลงเชิงบวกภาวะผูน้ าในองค์กรใหญ่ผูบ้ริหารมีความทุ่มเทเป็นแบบอยา่ง ท าให้บุคลากร   
มีตน้แบบและปฏิบติัตามผูบ้ริหาร 

ผูบ้ริหารเห็นความส าคัญของผูป้ฏิบัติงาน มีการให้รางวลัเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration) และมีการกระตุน้(Motivation) ให้โอกาสครูในการศึกษาส่ิงใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียน และท่ีส าคญัคือ ครูมีความศรัทธาในตวัผูน้ า โดยบุคลิกของผูน้ าคือแบรนด์ขององค์กร  
การมีความสัมพนัธ์กนั ความผกูพนักนัในการร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารบางโรงเรียนท่ีไม่ยอมเปล่ียนแปลง องคก์รยอ่มกา้วไปขา้งหนา้ไดช้า้ 
แนวทางแก้ไขด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ผูบ้ริหารมีการให้รางวลัเพื่อสร้างแรงจูงใจส าหรับครูและผูเ้รียน มีการรักษาบุคลากรท่ีมี

ความสามารถและในสาขาท่ีขาดแคลนโดยสร้างแรงจูงใจในการบรรจุเขา้ท างานในสาขาท่ีตอ้งการ
เร็วข้ึนผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าท่ีเป็นผูส้ร้างนวตักรรมใหม่และคุณภาพการศึกษาท่ีทนัสมยัและท าให้
เกิดความสนใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีใหค้วามไวว้างใจ และคิดเชิงธุรกิจท่ีตอ้งตอบสนองค่าแรง
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มากข้ึน ซ่ึงภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนัโรงเรียนมีวิธีการจดัการโดยจดัจา้งบุคลากรเจา้หน้าท่ีแบบ
รายวนั  

1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
บริบทของโรงเรียน 
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ท่ีก่อตั้งโดยมิชชันนารี เป็น

โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน 100 กว่าปีมีจุดเด่นในดา้นการปลูกฝังให้
นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภาษาองักฤษมีการดูแลนกัเรียนท่ีดีอบอุ่น มีการจดัการเรียน
การสอนท่ีดีโรงเรียนมีการบริหารจดัการและการบริการท่ีสอดคลอ้งกนั และมีการประสานงานกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นระบบท่ีเช่ือมสัมพนัธ์กนั มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง การเดินทางสะดวก 

ด้านการบริหารจัดการวชิาการ 
สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการวชิาการ 
ภาวะการแข่งขนัคู่แข่งภายนอกของโรงเรียนคือโรงเรียนท่ีเปิดใหม่ โรงเรียนนานาชาติ

รวมทั้งการขยายฐานการศึกษาของรัฐบางโรงเรียนไม่มีครูท่ีจบสายหลักสูตรและการสอน ซ่ึง
หลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างคุณภาพนกัเรียน โรงเรียนมีเทคโนโลยีแต่ความสามารถของครู
ในการใชเ้ทคโนโลยีจดัการเรียนการสอนมีนอ้ย ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของนกัเรียน โรงเรียน
ยงัไม่มีจุดเด่นและไม่มีจุดขายท่ีชัดเจน ศกัยภาพของครูในโรงเรียนมีมาก แต่ไม่ได้น ามาใช้อย่าง
แทจ้ริง การสนบัสนุนผา่นนโยบายรัฐ การสนบัสนุนดา้นวชิาชีพ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
ในสายสามญั 

แนวทางแก้ไขด้านการบริหารจัดการวชิาการ 
โรงเรียนควรจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นทั้งคุณธรรมและวิชาการควบคู่กนัไปฟ้ืนฟูดา้น

การสอนภาษาอังกฤษให้โดดเด่นโดยเพิ่มหลักสูตรโปรแกรม IEP (Intensive English program) 
โปรแกรม EP ทุกระดับ มีการท าวิจยัของโรงเรียนท่ีเป็นงานวิจยัเชิงพฒันาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีการประชุมทีมบริหารงานทีมวิชาการเพื่อวางแผนและพฒันาคุณภาพของโรงเรียนอยา่ง
ต่อเน่ืองให้ทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนดีเพื่อศึกษาต่อในโครงการพิเศษของโรงเรียนเพื่อ
รักษานกัเรียนท่ีเรียนดีเปิดหลกัสูตรใหม่ท่ีเสริมจุดเด่นดา้นวชิาการใหก้บัโรงเรียน 

ด้านการบริหารบุคคล 
สภาพปัญหาด้านการบริหารบุคคล 
ครูบางคนเป็นครูรุ่นเก่าท่ียงัไม่พร้อมดา้นการใช้เทคโนโลยี ท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา ครูยงัขาด

ทกัษะการส่ือสารด้านภาษาองักฤษ ครูรุ่นใหม่มีความรัก ความผูกพนัในองค์กรน้อยลงศกัยภาพของครู 
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ยงัตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ค่าตอบแทนในการรับครูต่างชาติมาสอนในวิชาภาษาองักฤษ
ค่อนขา้งสูง  

แนวทางแก้ปัญหาด้านการบริหารบุคคล 
มีการปลุกระดมครูให้รักองค์กร มีความผูกพนัในองค์กรมากยิ่งข้ึน พฒันาทกัษะดา้น

ภาษาองักฤษแก่ครูโดยการเขา้รับการอบรมพฒันาอยา่งต่อเน่ือง พฒันาความสามารถครูในการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน บุคลากรจากโรงเรียนคู่พฒันาเป็นวิทยากรในการพฒันาศกัยภาพ
ครู และส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมกบัโรงเรียนคู่พฒันาท่ีจดัข้ึน ผูบ้ริหารมีการคดัเลือกและคดัสรร
ผูน้ าให้เหมาะสมและมีการพฒันาบุคลากรโดยให้มีการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนเนน้การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
(Participation Learning Community) มีการเตรียมพฒันาครู พฒันาบุคลากร และรับสมคัรครูใหม่ท่ี
มีทกัษะดา้นภาษาองักฤษสร้างแรงจูงใจส าหรับครูโดยผูบ้ริหารให้การยกย่องชมเชย มีความเป็น
กลัยาณมิตรกับครู และรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถและในสาขาท่ีขาดแคลน โดยบรรจุเข้า
ท างานในสาขาท่ีตอ้งการเร็วข้ึน 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
สภาพปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนตอ้งรับภาระเสียภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือนตามกฎหมายนักเรียนมีหน้ีคา้งช าระ 

ค่าเล่าเรียนจ านวนมากเงินเพิ่มพิเศษหลงัเกษียณอายุการท างาน เป็นภาระท่ีโรงเรียนตอ้งบริหาร
จดัการโรงเรียนตอ้งบริหารงบประมาณท่ีมีอยูค่่อนขา้งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางแก้ไขด้านการบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนหารายไดเ้พิ่มนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน โดยการสร้างเครือข่ายประสานความ

ร่วมมือทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
 ด้านการบริหารทัว่ไป 

 สภาพปัญหาด้านการบริหารทัว่ไป 
 การสร้างการมีส่วนร่วมกบัองคก์รเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนยงัมีน้อยการ
พฒันาอาคารเรียนและสถานท่ีตอ้งใชง้บประมาณค่อนขา้งสูง  

แนวทางแก้ไขด้านการบริหารทัว่ไป 
 เน้นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
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ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
สภาพปัญหาด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีไม่ไดเ้ป็นคนในพื้นท่ี เป็นผูบ้ริหารใหม่ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาเรียนรู้

และพฒันาโรงเรียน บางโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารไม่กลา้เปล่ียนแปลงในบางเร่ืองท่ีส าคญั องค์กรย่อมกา้วไป
ขา้งหนา้ไดช้า้การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในการเขา้สู่ชุมชน สังคม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

แนวทางแก้ไขด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ผูบ้ริหารควรมีภาวะผูน้ าท่ีกลา้คิด กลา้ท า และกลา้เปล่ียนแปลง มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล 

สร้างแรงจูงใจในการท างานส าหรับครูผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าท่ีเป็นผูส้ร้างนวตักรรมใหม่ และคุณภาพ
การศึกษาท่ีทนัสมยัและท าให้ผูป้กครองนักเรียนท่ีให้ความไวว้างใจในคุณภาพของโรงเรียนใน
สภาวะการแข่งขนัปัจจุบนั 

1.2.3 โรงเรียนขนาดเลก็ 
บริบทของโรงเรียน 
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ท่ีก่อตั้งโดยมิชชันนารี เป็น

โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน 100 กว่าปี มีจุดเด่นในดา้นการปลูกฝังให้
นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภาษาองักฤษมีการดูแลนักเรียนท่ีดีอบอุ่นและทัว่ถึงมีการ
จดัการเรียนการสอนท่ีดีโรงเรียนมีการบริหารจดัการและการบริการท่ีสอดคล้องกัน และมีการ
ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นระบบท่ีเช่ือมสัมพนัธ์กนั สภาพท่ีตั้งของโรงเรียนเอ้ืออ านวยต่อการ
จดัการศึกษา 

ด้านการบริหารจัดการวชิาการ 
สภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการวชิาการ 
ภาวะการแข่งขนัคู่แข่งภายนอกของโรงเรียนคือโรงเรียนท่ีเปิดใหม่ โรงเรียนนานาชาติ

รวมทั้งการขยายฐานการศึกษาของรัฐบางโรงเรียนไม่มีครูท่ีจบสายหลักสูตรและการสอน ซ่ึง
หลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างคุณภาพนักเรียน เทคโนโลยีไม่เพียงพอส าหรับความตอ้งการ
ของครู แต่ความสามารถของครูในการใชเ้ทคโนโลยจีดัการเรียนการสอนมีนอ้ย ส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพของนกัเรียน โรงเรียนยงัไม่มีจุดเด่นและไม่มีจุดขายท่ีชดัเจน การสนบัสนุนผ่านนโยบายรัฐ 
การสนบัสนุนดา้นวิชาชีพ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในสายสามญัและจ านวนนกัเรียนท่ี
ลดลง 
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แนวทางแก้ไขด้านการบริหารจัดการวชิาการ 
โรงเรียนควรจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นทั้งคุณธรรมและวิชาการควบคู่กนัไปฟ้ืนฟูดา้น

การสอนภาษาองักฤษให้โดดเด่นโดยเพิ่มหลกัสูตรโปรแกรม EP เปิดการใช้ภาษาองักฤษในการสอน 
ทุกระดบัชั้น มีการท า MOU ดา้นวชิาการกบัโรงเรียนระหวา่งภาครัฐและเอกชนดว้ยกนั  

ด้านการบริหารบุคคล 
สภาพปัญหาด้านการบริหารบุคคล 
ครูส่วนใหญ่เป็นคนในทอ้งถ่ินยงัไม่พร้อมดา้นภาษาองักฤษ และการใช้เทคโนโลยีใน

การจดัการเรียนการสอน ครูรุ่นใหมมี่ความรัก ความผกูพนัในองคก์รนอ้ยลงขาดครูชาวต่างชาติท่ีมา
ช่วยสอนในวชิาภาษาองักฤษ 

แนวทางแก้ปัญหาด้านการบริหารบุคคล 
มีการสร้างความผูกพนัให้ครูรักองค์กรมากยิ่งข้ึน พฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษแก่ครู 

พฒันาความสามารถครูในการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอน ผูบ้ริหารมีการพฒันาบุคลากรโดย
ให้มีการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนเน้นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community) เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย(Participation Learning Community) มีการ
เตรียมพฒันาครู พฒันาบุคลากร และรับสมคัรครูใหม่ท่ีมีทกัษะด้านภาษาองักฤษสร้างแรงจูงใจ
ส าหรับครูและนกัเรียนโดยการใหร้างวลั   

ด้านการบริหารงบประมาณ 
สภาพปัจจุบันด้านการบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจดัการท่ีไม่เพียงพอ อาศยัความช่วยเหลือจากมูลนิธิแห่ง

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย และโรงเรียนท่ีเป็นคู่พฒันา  การตั้งงบประมาณในการสนับสนุนด้านการ
จดัการเรียนการสอน และการพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

โรงเรียนตอ้งรับภาระเสียภาษีท่ีดิน ค่าเช่าท่ีราชพสัดุ นกัเรียนมีหน้ีคา้งช าระค่าเล่าเรียน
จ านวนมากโรงเรียนไม่สามารถตั้งกองทุนเงินเพิ่มพิเศษหลงัเกษียณอายุการท างานงบประมาณไม่
เพียงพอส าหรับการจ่ายเงินเดือนครูและบุคลากร ขาดงบประมาณส าหรับการครูชาวต่างชาติมาช่วยสอน
ในวชิาภาษาองักฤษ 

แนวทางแก้ไขด้านการบริหารงบประมาณ 
หารายได้เพิ่มนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน โดยการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ

จากหน่วยงานองคก์รภายนอก  ศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครองและครู เป็นตน้ 
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ด้านการบริหารทัว่ไป 
สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทัว่ไป 
โรงเรียนมีสมาคมผูป้กครองและศิษยเ์ก่าท่ีเขม้แข็ง แต่ขาดการเช่ือมเครือข่ายท่ีดี สภาพ

อาคารเรียนและสถานท่ีเก่าแก่ทรุดโทรม ขาดการพฒันา จ านวนนกัเรียนลดลง ครูมีจ านวนมากเกิน
เกณฑ์ท่ีก าหนด เน้ือท่ีบริเวณโรงเรียนกวา้งขวาง สภาพบรรยากาศท่ีตั้งของโรงเรียนเอ้ืออ านวยต่อ
การจดัการศึกษา  

การประชาสัมพนัธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมกบัองคก์รเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการพฒันาโรงเรียนยงัมีนอ้ย 

แนวทางแก้ไขด้านการบริหารทัว่ไป 
เนน้การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน 
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
สภาพปัจจุบันด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ผูบ้ริหารเป็นคนท่ีมีความรู้สึก หรือความตอ้งการท่ีจะสนบัสนุน พฒันา ตอบสนอง บริการ 

หรือช่วยเหลือผูอ่ื้น ผูบ้ริหารสามารถสร้างทศันคติท่ีดีใหก้บับุคลากรใหมี้จิตใจรักงานและมีความรัก
ใหแ้ก่โรงเรียน ผูบ้ริหารเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่บุคลากรและเพื่อนร่วมงาน เป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คลากรมี
ความรักโรงเรียน มีความตอ้งการท่ีจะท างานให้แก่โรงเรียนดว้ยความดว้ยความเต็มใจ มุ่งมัน่และ
ทุ่มเทอยา่งเต็มความสามารถ  มีเทคนิคการสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีในการจูงใจให้บุคลากรยินดีท่ี
จะร่วมท ากิจกรรมและปฏิบติัตามนโยบายของโรงเรียนดว้ยความเต็มใจผูบ้ริหารใช้หลกัคุณธรรม
ในการบริหารงาน และท าให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานทุกคนสามารถสร้างผลงานของท่ีโดดเด่นได้
หลาย ๆ ดา้น การท าตวัเป็นตวัอยา่งท่ีดีของผูบ้ริหาร ช่วยสร้างศรัทธาแก่บุคลากรและเพื่อนร่วมงาน 
การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในองคก์รก่อให้เกิดความรัก ความผกูพนักนัในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  การเป็นผูบ้ริหารใหม่ตอ้งมีการศึกษาเรียนรู้งานให้เขา้ใจก่อนท่ีจะ
พฒันาโรงเรียน ท าใหเ้กิดการพฒันาท่ีล่าชา้ 

แนวทางแก้ไขด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
มีการสร้างผูบ้ริหารท่ีอยู่ในโรงเรียน ท่ีสามารถรู้บริบทขององค์กร และเป็นท่ียอมรับ

ของคนในองคก์ร  
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 1.3 ปัจจัยภายในทีม่ีผลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนท่ามกลางการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที ่21 สรุปได้ดังนี้ 
 ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 ผู ้บริหารมีความเช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในอนาคตผูบ้ริหารส่ือสารให้บุคลากรเขา้ใจเป้าหมายและวิสัยทศัน์ขององคก์ร
ไดอ้ยา่งชดัเจนผูบ้ริหารโน้มน้าวใจให้บุคลากรเต็มใจ และใช้ศกัยภาพของตนในการปฏิบติังานอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ผูบ้ริหารสร้างความเช่ือมัน่ให้บุคลากรเห็นว่าสามารถ
ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายไดผู้บ้ริหารสามารถกระตุน้ให้บุคลากรมีการท างานร่วมกนัเป็นทีมได้
ผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้นและมีความเพียรพยายาม มุ่งมัน่ตั้งใจท างานให้ประสบความส าเร็จผูบ้ริหารมี
จิตบริการ ให้เกียรติบุคลากรและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอพร้อมปรับปรุงพัฒนางานท่ีต้อง
ให้บริการจนผู ้ปกครองเกิดความประทับใจผู ้บริหารแสดงให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคข์องการเป็นผูน้ าในการปฏิบติังาน 

ด้านพฤติกรรมการบริหารของผู้น า  
ผูบ้ริหารใชห้ลกัการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตย เพื่อใหบุ้คลากรกลา้คิดและ

กลา้แสดงออกผูบ้ริหารสร้างค่านิยมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรัก ความสามคัคี ความปรองดอง
ภายในสถานศึกษาผูบ้ริหารประพฤติตนเป็นท่ีน่าช่ืนชม น่าเคารพนบัถือ และศรัทธาแก่ผูร่้วมงาน
และบุคคลทัว่ไปผูบ้ริหารกระตุน้ ให้ก าลงัใจ ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกยินดี ภาคภูมิใจ และเต็มใจ
เม่ือได้ปฏิบติังานร่วมกนัผูบ้ริหารปฏิบติัต่อผูร่้วมงานโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลผูบ้ริหารอ านวยความสะดวก  ให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุนการท างานของ
ผูร่้วมงาน 

ด้านวฒันธรรมขององค์กร 
ผูบ้ริหารมีการก าหนดเป้าหมายโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายภายในโรงเรียน

ผูบ้ริหารมีการช้ีแจงเป้าหมายของโรงเรียนให้ครูไดเ้ขา้ใจท่ีชดัเจนตรงกนัในการปฏิบติังานร่วมกนั
ผูบ้ริหารให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการท างาน และส่งเสริมให้ครูกลา้คิดตดัสินใจ
แกปั้ญหาเฉพาะหน้าดว้ยตนเองผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจและการปฏิบัติงานผูบ้ริหารให้ความไวว้างใจในการตดัสินใจ
ปฏิบติังานของครูและเปิดโอกาสใหค้รูไดแ้สดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ีผูบ้ริหารมีการสร้างค่านิยม
เร่ืองการให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัในการท างานผูบ้ริหารมีการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูใน
การร่วมมือพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนผูบ้ริหารให้การยกย่อง 
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เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ครูท่ีประสบความส าเร็จและสร้างช่ือเสียงให้กบัโรงเรียนผูบ้ริหาร
มีการพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบติังานของครูอยา่งเป็นธรรม 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมขององค์กร 
ผูบ้ริหารให้ความอบอุ่น มีความเมตตา กรุณาต่อครูอย่างสม ่าเสมอ เอาใจใส่ช่วยเหลือ

แกปั้ญหาใหค้รู 

ด้านการส่ือสาร 
โรงเรียนมีการติดต่อส่ือสารกบัครูดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายแหล่งท่ีมาของข่าวสารขอ้มูล

ในการส่ือสารภายในองคก์รมีความชดัเจน และถูกตอ้ง 

ด้านคุณภาพชีวติของบุคลากรในการท างาน 
สถานท่ีท างานในโรงเรียนมีความสะอาด ร่มร่ืน มีความปลอดภยัและมีบรรยากาศท่ีดีต่อ

การปฏิบติังานของครู 

ด้านครูทีม่ีประสิทธิภาพ 
ครูในโรงเรียนมีความเป็นมืออาชีพในดา้นการสอนครูมีการจดักระบวนการเรียนการ

สอนท่ีดีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลังใจให้กับครูในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดผูบ้ริหารมีการสร้างแรงจูงใจให้ครูท่ีมีคุณภาพท างานให้กับโรงเรียนนานๆ 
โดยเฉพาะวิชาท่ีหายาก เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นตน้ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุนครู
ท่ีมีประสิทธิภาพให้ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพและมีโอกาสก้าวหน้าทางวิชาชีพท่ีสูงข้ึนผูบ้ริหาร
สนบัสนุนครูการจดักระบวนการเรียนการสอนโดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม 

ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
ผูบ้ริหารส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการสร้างและพฒันาพฤติกรรม

การเรียนรู้และอุปนิสัยใฝ่รู้ของนกัเรียนผูบ้ริหารส่งเสริมครูในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
เพื่อพฒันางานวิชาการของโรงเรียนผูบ้ริหารส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ครูมีการวดัผลประเมินผลผูเ้รียนและ
น าผลมาพฒันาการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองผูบ้ริหารมีการนิเทศ ติดตาม ใหค้วามช่วยเหลือครูใน
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ครูท าวิจยัในชั้นเรียนและน าผลการวิจยัมาพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

ด้านความผูกพนัของครู 
ผูบ้ริหารสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกนัแก่ครู

และบุคลากรในโรงเรียนครูมีความภาคภูมิใจในองค์กรและยินดีอุทิศตนในการท างานเพื่อโรงเรียน
ครูมีความผูกพนั รักโรงเรียน และอยากให้โรงเรียนมีการพฒันาท่ีดีข้ึนครูมีความตั้งใจและเต็มใจปฏิบติังาน



156 
 

อยา่งเต็มท่ีทุกคร้ัง เม่ือไดรั้บมอบหมายงาน เพื่อให้โรงเรียนไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพครูยอมรับท่ี
จะปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงานดว้ยความเต็มใจครูมีความเช่ือวา่ความส าเร็จของโรงเรียน เป็น
ความส าเร็จของครูดว้ย 

 
ด้านโครงสร้างองค์กร 

องคก์รมีความยดืหยุน่และมีโครงสร้างภายในองคก์รมีล าดบัชั้นท่ีชดัเจน 
 1.4 ปัจจัยภายนอกทีม่ผีลต่อการบริหารจัดการในโรงเรียนท่ามกลางการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที ่21 สรุปได้ดังนี้ 
 ด้านการเมือง  

การขาดเสถียรภาพทางการเมืองท าใหน้โยบายทางการศึกษาไม่มีทิศทางท่ีชดัเจนและไม่
ต่อเน่ืองมีการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการเมืองบ่อยนโยบายของรัฐบาลและองค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาให้โรงเรียนของรัฐบาลเพิ่มข้ึนมีผลกระทบต่อการ
บริหารสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยนโยบายการศึกษาเปล่ียนแปลงไป
ตามนโยบายของนกัการเมืองท่ีมาบริหารประเทศความไม่สอดคลอ้งของเป้าหมายของการจดัการศึกษา
กบัเป้าหมายทางการเมืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

ด้านเศรษฐกจิ 
ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท าให้รายไดข้องครอบครัวผูป้กครองลดลงไม่สามารถส่งลูก

เรียนในโรงเรียนเอกชนไดภ้าวะเศรษฐกิจท่ีโรงเรียนตอ้งแข่งขนักนัดว้ยนวตักรรมใหม่ ๆ ตอ้งอาศยั
การวิจยัและพฒันาภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการพฒันาสถานศึกษาตอ้งใช้การลงทุนท่ีสูง
ต่างประเทศเขา้มาลงทุนดา้นการศึกษาในประเทศไทยมากข้ึน 

ด้านสังคม 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปิดสอนในระดบัปฐมวยัท าให้จ  านวนนกัเรียนลดลงโรงเรียน

ไดรั้บการยอมรับในสังคมในดา้นการปลูกฝังดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นกัเรียนแนวโนม้ผูเ้รียน
สายอาชีพเพิ่มข้ึนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจ านวนประชากรท่ีเกิดใหม่ลดลงส่งผล
ต่อจ านวนนกัเรียนท่ีลดลง 

ด้านเทคโนโลยี 
ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท าให้สะดวกในการเรียนรู้กบัผูเ้รียนมากข้ึนขอ้มูล

ข่าวสารทางเทคโนโลยท่ีีรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการในโรงเรียนโรงเรียนมีการลงทุน
ทั้งทางดา้นสถานท่ี เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้
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สามารถดึงดูดผูเ้รียนและแข่งขนัไดใ้นกระแสท่ีรุนแรงข้ึนความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีส่งผล
ใหโ้รงเรียนตอ้งปรับหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 

ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมาย 
 การขาดเสถียรภาพทางการเมือง ท าให้นโยบายทางการศึกษาไม่มีทิศทางท่ีชดัเจนและ
ไม่ต่อเน่ือง 

ด้านสภาพแวดล้อม 
 มีโรงเรียนเอกชนใหม่ ๆ ท่ีมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการและกลา้ไดก้ลา้เสีย เช่น
โรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรสองภาษา (English Program) โรงเรียนนานาชาติเพิ่มมากข้ึนภาวะการแข่งขนั
สูงในส่วนของโรงเรียนเอกชน กบัโรงเรียนของรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียง 

จากการศึกษาการบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทยในโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศทั้ง 3 โรง เรียน สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะท่ีเหมือนกนัของโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาด
เล็ก คือ เป็นโรงเรียนท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ท่ีก่อตั้งโดย
มิชชนันารี เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน 100 กวา่ปี มีจุดเด่นในดา้น
การปลูกฝังให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนมีหลกัสูตรคริสตจริยธรรมของโรงเรียนซ่ึงใช้
หลักสูตรแกนกลางจากสภาคริสตจักรในประเทศไทยและมีชั่วโมงการเรียนการสอนคริสต์
จริยธรรมทุกชั้น ซ่ึงถือวา่เป็นวิชาชีวิตท่ีเป็นการปลูกฝังและบ่มเพาะอุปนิสัยให้แก่นกัเรียนเป็นผูมี้
คุณธรรมจริยธรรม และความโดดเด่นในดา้นภาษาองักฤษไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง ชุมชน 
สังคม มีการดูแลนักเรียนท่ีดีอบอุ่น มีการจดัการเรียนการสอนท่ีดีพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนด้าน
วชิาการในระดบัชาติและระดบันานาชาติ  มีอตัลกัษณ์ของนกัเรียนท่ีโดดเด่นโรงเรียนมีการบริหาร
จดัการและการบริการท่ีสอดคล้องกนั รวมทั้งมีการประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นระบบท่ีเช่ือม
สัมพนัธ์กนั รวมทั้งมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมือง และการเดินทางสะดวก 

2. ผูบ้ริหารเป็นผูมี้ภาวะผูน้ า มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผูน้ าทางวชิาการ มีการท างานเป็น
ทีม เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน ให้เกียรติและไวว้างใจแก่ผูร่้วมงาน สามารถสร้างแรงบนัดาลใจ
แก่ผูร่้วมงานให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานไปถึงเป้าหมายได ้และสามารถสร้างเครือข่าย
กบัหน่วยงานองคก์รภายนอกเป็นอยา่งดี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  

3. ส่ิงท่ีแตกต่างกนัของโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก
ท่ีมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ มีดงัน้ี 

1) โรงเรียนขนาดใหญ่สามารถตั้งกองทุนเงินเพิ่มพิเศษหลงัเกษียณอายกุารท างานเพื่อ
จดัสวสัดิการส าหรับครูได้ เป็นการสร้างขวญัและก าลังใจให้กับครูในการท างาน ในส่วนของ
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โรงเรียนขนาดกลางสามารถตั้งกองทุนไดแ้ต่ไม่มากนัก ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถตั้ง
กองทุนน้ีไดเ้น่ืองจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

2) งบประมาณในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กไม่เพียงพอ แต่ผูบ้ริหารสามารถ
บริหารจดัการภายใตง้บประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์และโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีโรงเรียนขนาด
เล็กใช้แบรนด์เนมอยู่ให้การสนับสนุนในดา้นงบประมาณและทรัพยากรบุคลท่ีผ่านกระบวนการ
สร้างเป็นผูบ้ริหารมาช่วยพฒันาโรงเรียน รวมทั้งทรัพยากรดา้นอ่ืน ๆ  

3) การใช้กรอบคิดของโรงเรียนขนาดใหญ่ในการบริหารงานมาใช้กบัโรงเรียนขนาดเล็ก 
ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบทได ้เช่น การเปิดหลกัสูตร IEP EP ซ่ึงโรงเรียนขนาดเล็กไม่มี
ความพร้อมทั้งงบประมาณ ครู การจา้งครูชาวต่างชาติ รวมทั้งความพร้อมของผูป้กครอง ตอ้งอาศยั
ความช่วยเหลือจากโรงเรียนท่ีเป็นคู่พฒันา 

4. แนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารงานและภาวะผูน้ าแต่ละโรงเรียนไม่ควร
ใชรู้ปแบบเดียวกนั แต่ควรมีการปรับให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบับริบทของแต่ละโรงเรียนสรุป
ไดด้งัน้ี 

1) ผูท่ี้เขา้สู่ต าแหน่งบริหาร จะตอ้งมีแผนการสร้างบุคลากรทดแทนต าแหน่งอย่าง
ต่อเน่ือง 

2) มีการใช ้Outsource จากภายนอกมาช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก  
3) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานคุณภาพของผู ้เรียน 

มาตรฐานครู มาตรฐานผูบ้ริหาร และมาตรฐานสถานศึกษา โดยเน้นระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและบทบาทของพนัธกิจการศึกษาคือ การ Coaching  
 
ตอนที ่2  ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้น าเพ่ือการด ารงอยู่ของสถานศึกษา 
 สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย โดยใช้ผลการวิเคราะห์ SWOT และ 
TOWS Matrix ผูว้จิยัด าเนินการโดยการประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion) ในกลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการและ
ภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย สรุปผล
ดงัน้ี 
 1. สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการโรงเรียนภายใต้สภาคริสตจักรในประเทศไทย 
 จากการประชุมสนทนากลุ่มย่อย เก่ียวกับสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและสภาพแวดล้อม         
ภายนอกในกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 11โรงเรียน และการวเิคราะห์ SWOTเพื่อจดัท า TOWS Matrix ซ่ึงแต่ละ
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โรงเรียนได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคท่ีเหมือนกนัและและน ามาสังเคราะห์
ความซ ้ ากนัของขอ้มูลวเิคราะห์ประเด็นส าคญัดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน (จุดอ่อนและจุดแขง็) และ
สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) จากขอ้มูล 11 โรงเรียน มาใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ SWOT โดยใช้ TOWS Matrix โดยวิเคราะห์เรียงล าดับความซ ้ ากันและความส าคัญของ   
ขอ้มูลจากมากท่ีสุดลงมา สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าไปสู่การวเิคราะห์ SWOT โดยใช ้TOWS 
Matrix มีดงัต่อไปน้ี 

1.1 ด้านสภาพแวดล้อมภายในทีเ่ป็นจุดแข็งมีดังนี้ 
1) โรงเรียนมีอตัลกัษณ์ขององคก์รและเอกลกัษณ์ของนกัเรียนเป้าหมายขององคก์ร

ท่ีชดัเจน โดยยึดปรัชญาของผูก่้อตั้งโรงเรียนเป็นจุดศูนยร์วมของการด าเนินการ และสร้างค่านิยมร่วม
ในการเป็นเจา้ขององคก์รร่วมกนัดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

2) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความชดัเจนในการบริหารและการจดัการมี
การจดัวางแผนพฒันาบุคลากรท่ีชัดเจน และสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในทุกดา้น มีการ
พฒันาศกัยภาพครู และบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 

3)  ผูบ้ริหารมีการวางแผนและด าเนินการตามแผน สามารถปรับแผนไดต้ามความ
เหมาะสมของสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

4)  ผูบ้ริหารมีกระบวนการ ระบบการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายของโรงเรียน โดยมีการส่ือสารสร้างความตระหนัก และสร้างความเขา้ใจให้กบัครู บุคลากร 
นกัเรียน ผูป้กครอง ถึงเป้าหมาย และจุดประสงคร่์วมกนั  

5)  ผูบ้ริหารมีการจดัคน จดัไดเ้หมาะสมกบัความรู้ ความสามารถและงานท่ีท าใน
แต่ละหน่วยงาน 

6)  โรงเรียนมีการบ่มเพาะนกัเรียนทั้งในดา้นคุณธรรมตามหลกัคริสตศ์าสนาควบคู่
ไปกบัวชิาการ เนน้ในดา้นภาษาองักฤษ 

7) ครูและบุคลากร มีความสามารถท่ีหลากหลาย มีความรู้ ช านาญการในงานท่ีปฏิบติั 
และมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ร  

8) โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเพื่อให้เกิดความรัก ความสามคัคี การร่วมมือกนั ท าให้เกิด
ความรัก ความผกูพนัและรักซ่ือสัตยต่์อองคก์ร 

9) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีความรู้ และคุณธรรม มีวิสัยทศัน์และมีความพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลง 
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10) ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รมีความสามารถ มีความรับผดิชอบ ท างานเป็นแบบอยา่ง
อยา่งชดัเจน มีความเขา้ใจงาน และเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติัไดมี้ส่วนในการเสนอความคิดเห็น จดัคน
ไดเ้หมาะสมกบัความรู้ ความสามารถและงานท่ีท าในแต่ละหน่วยงาน 

1.2 ด้านสภาพแวดล้อมภายในทีเ่ป็นจุดอ่อน มีดังนี้ 
1) โรงเรียนตอ้งปรับกลยุทธ์อยู่เสมอเพื่อให้ก้าวทนักบัสถานการณ์โลกและการ

ประสานการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานยงัไม่สอดรับเท่าท่ีควร 
2) มีการปรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตามวาระผูบ้ริหารระดับสูงท าให้การ

พฒันาโรงเรียนไม่มีความต่อเน่ือง 
3) บุคลากรมีมาก มีความหลากหลายและมีช่องว่างระหว่างวยั บางส่วนขาดความรัก 

ความศรัทธา และความผูกพนัในองคก์ร รวมทั้งมีบุคลากรท่ีเขา้ใหม่ทุกปีท่ีตอ้งพฒันาเรียนรู้วฒันธรรม
ขององคก์ร และสร้างค่านิยมร่วมใหมี้ความรักในองคก์ร 

4)  ระบบประกนัคุณภาพภายในบางโรงยงัไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร การปฏิบติังานยงัขาด
การวางแผนหรือท าตามแผนท่ีวางไว ้

5) ผูบ้ริหารมีแผนการสร้างและพฒันาบุคลากรของโรงเรียนท่ีไม่ต่อเน่ือง ขาดช่วง
ในการเตรียมผูบ้ริหารระดบัสูง เม่ือบุคลากรมารับต าแหน่ง ผูบ้ริหารใหม่ ตอ้งเรียนรู้งานและพฒันา
ดว้ยตนเอง ขาดการสอนงาน ท าใหเ้กิดปัญหาและผลกระทบต่อการบริหารจดัการดา้นความเขม้แขง็
ของคุณภาพการศึกษาและความย ัง่ยนืของสถานศึกษาในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

6) การนิเทศ ก ากบัและติดตามคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูจากทีมบริหาร
โรงเรียนมีนอ้ย 

7)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพฒันางานวิชาการ ร่วมกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง 
ทั้งรัฐและเอกชนในประเทศ รวมทั้งสถานศึกษาในต่างประเทศมีนอ้ย 

8) การวจิยัเชิงพฒันาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในแต่ละสถานศึกษามีนอ้ย 
9) รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ในแต่ละสถานศึกษาไม่หลากหลาย 
10) ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจและเช่ือมัน่ในตนเองสูง ท าใหบ้างคร้ังไม่ฟังความคิดเห็น

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรระดบัปฏิบติัการในองคก์รมี
นอ้ย 

1.3 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ป็นโอกาส มีดังนี้ 
1) นโยบายด้านการจดัการศึกษากระท าอย่างต่อเน่ืองโดยก าหนดเป็นแผนการศึกษา

แห่งชาติในระยะยาว 20 ปี 
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2) รัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงนโยบายใหม่ ๆ ท่ีเอ้ือต่อการบริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมากข้ึน การให้การสนบัสนุนเงินเดือนครู การสนบัสนุนเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ท่ียงัคง
อยูร่วมทั้งใหเ้งินอุดหนุนท่ีเพิ่มข้ึน 

3) มีกฎหมายทางดา้นการศึกษาค่อนขา้งมาก ท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน นโยบายของรัฐบาลเห็นความส าคญักบัการเสริมสร้างพฒันาศกัยภาพคน เนน้คนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันา  

4) รัฐบาลมีการกระจายรายได้ มีการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดีข้ึน ท าให้ผูป้กครองมี
ศกัยภาพในการช าระค่าเล่าเรียนได ้โดยเฉพาะโปรแกรมพิเศษ 

5) องคก์รท่ีสนบัสนุนดา้นการศึกษามีมากข้ึนโดยมีชุมชน สังคม หน่วยงาน องคก์ร 
ภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา จดัการเรียนรู้ในโรงเรียนมีการสนบัสนุน ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
ท าใหเ้ช่ือมความสัมพนัธ์ เกิดความผกูพนักนัในสังคม 

6) โรงเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ใจกลางเมือง ท าให้เอ้ือต่อการติดต่อ การ
ประสานงาน ข่าวสาร การใหบ้ริการกบัผูป้กครองสะดวก 

7)  การมีช่ือเสียงของโรงเรียน มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน และได้รับการยอมรับ
จากสังคม ท าใหมี้นกัเรียนสมคัรเขา้เรียนจ านวนมาก 

8) การเปล่ียนแปลงและพฒันาดา้นเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ท าให้โรงเรียนสามารถใช้ส่ือ 
อุปกรณ์ ICT ได้กวา้งขวางสามารถท่ีพฒันาการท างานและพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะต่าง ๆ ในศตวรรษ               
ท่ี 21 และสามารถพฒันาบุคลากรให้มีทกัษะการใช้เทคโนโลยี ผูบ้ริหารสามารถใช้เทคโนโลยี                  
ท่ีทนัสมยัในการบริหารจดัการและครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน รวมทั้ง
บุคลากร นักเรียน และผูป้กครองใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัท าให้คนเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน 
อ านวยความสะดวกในการท างาน สามารถรับขอ้มูลข่าวสารดา้น ICT ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

9) การให้ความเสมอภาคของการจดัการศึกษาทั้งเอกชนและภาครัฐท่ีเท่าเทียมกนั 
เนน้ใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

10) สภาพส่ิงแวดลอ้มภายนอกส่งผลต่อการพฒันาสถานศึกษาในทางท่ีดี เน่ืองจาก
ตั้งอยู่ในตัวเมือง มีความสะดวกในการเดินทาง และการประสานติดต่องาน รวมทั้ งมีแหล่งเรียนรู้
ภายนอกอยูร่อบ ๆ โรงเรียน 

1.4 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ป็นอุปสรรคมีดังนี้ 
1) ดา้นการเมืองมีการปรับเปล่ียนนโยบายของผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งด้านการศึกษา

ค่อนขา้งบ่อย มีการเปล่ียนนโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบ่อย ๆ ตามนกัการเมืองท่ีมาด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ต่อเน่ืองและไม่ค  านึงการจดัการศึกษาเอกชนท าให้เกิดผล
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กระทบในการด าเนินงานในสถานศึกษาท่ีชดัเจน การพฒันาคุณภาพการศึกษาไม่ต่อเน่ืองและไม่
ย ัง่ยนื 

2)  การแข่งขนัสูงมากข้ึนทั้งระหวา่งสถานศึกษาเอกชนดว้ยกนั โรงเรียนนานาชาติ
ท่ีเปิดใหม่ สถานศึกษาของรัฐท่ีมีคุณภาพรวมทั้งการขยายฐานการศึกษาของรัฐท่ีเพิ่มข้ึน 

3)  สิทธิของครูโรงเรียนเอกชนไดรั้บสวสัดิการท่ีดอ้ยกว่าครูรัฐบาลรวมทั้งมีการสอบ
บรรจุในภาครัฐเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหค้รูลาออกกลางคนั 

4)  อตัราการเกิดของประชากรลดลง เน่ืองจากการเป็นครอบครัวเด่ียว ท าให้มีบุตร
นอ้ยลงส่งผลต่อจ านวนนกัเรียน 

5)  เทคโนโลยีมีตน้ทุนสูง และมีการเปล่ียนแปลงเร็วส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนท่ีตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก 

6) กฎหมายบางอยา่งไม่เอ้ือต่อการพฒันาโรงเรียนในฐานะนิติบุคคล ส่งผลกระทบ
ท าให้โรงเรียนไม่มีงบประมาณท่ีเพียงพอ และไม่สามารถใช้งบประมาณในการพฒันาโรงเรียนอย่าง
เตม็ท่ี เช่น กฎหมายดา้นภาษีท่ีดิน ภาษีโรงเรือนเป็นตน้ 

7) การพฒันาของสังคมเมือง ส่งผลให้การจราจรติดขดั ท าให้ผูป้กครองมีทางเลือก
สถานศึกษาท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัสรุปจุดแข็ง จุดอ่อนดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาส 
และอุปสรรคดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกไดด้งัตารางท่ี16 

 
ตารางที ่4.8 จุดแข็งและจุดอ่อนด้านสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อม 
                  ภายนอก 
 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน (W) 
1.โรงเรียนมีอตัลกัษณ์ขององคก์รและเอกลกัษณ์
ของนกัเรียนเป้าหมายขององคก์รท่ีชดัเจน โดยยดึ
ปรัชญาของผูก่้อตั้งโรงเรียนเป็นจุดศูนยร์วมของ
การด าเนินการและสร้างค่านิยมร่วมในการเป็น
เจา้ขององคก์รร่วมกนัดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

 

1.โรงเรียนตอ้งปรับกลยทุธ์อยูเ่สมอเพื่อให้
กา้วทนักบัสถานการณ์โลก ส่งผลท าใหก้าร
ประสานการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงาน
ปรับตวัไม่ทนั 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน (W) 
2.โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความ
ชดัเจนในการบริหารและการจดัการ มีการจดั
วางแผนพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจน และ
สนบัสนุนใหบุ้คลากรเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในทุก
ดา้น มีการพฒันาศกัยภาพครู และบุคลากร
อยา่งสม ่าเสมอ 
3.ผูบ้ริหารมีการวางแผนและด าเนินการตาม
แผน สามารถปรับแผนไดต้ามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
4.ผูบ้ริหารมีกระบวนการ ระบบการ
ด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ 
เป้าหมายของโรงเรียนโดยมีการส่ือสารสร้าง
ความตระหนกั และสร้างความเขา้ใจใหก้บัครู 
บุคลากร นกัเรียน ผูป้กครอง ถึงเป้าหมาย 
และจุดประสงคร่์วมกนั 
5.ผูบ้ริหารมีการจดัคนจดัไดเ้หมาะสมกบั
ความรู้ ความสามารถและงานท่ีท าในแต่ละ
หน่วยงาน 
6.โรงเรียนมีการบ่มเพาะนกัเรียนทั้งในดา้น
คุณธรรมตามหลกัคริสตศ์าสนาควบคู่ไปกบั
วชิาการ เนน้ในดา้นภาษาองักฤษ 
7.ครูและบุคลากร มีความสามารถท่ี
หลากหลาย มีความรู้ ช านาญการในงานท่ี
ปฏิบติัและมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยทุธ์
ขององคก์ร  
 
 

2.มีการปรับโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตาม
วาระผูบ้ริหารระดบัสูงท าให้การพฒันาโรงเรียน
ไม่มีความต่อเน่ือง 
3.บุคลากรมีมาก มีความหลากหลายและมีช่องวา่ง
ระหวา่งวยั บางส่วนขาดความรัก ความศรัทธา 
และความผกูพนัในองคก์ร รวมทั้งมีบุคลากรท่ีเขา้
ใหม่ทุกปีท่ีตอ้งพฒันาเรียนรู้วฒันธรรมขององคก์ร 
และสร้างค่านิยมร่วมใหมี้ความรักในองคก์ร 
4.ระบบประกนัคุณภาพภายในบางโรงยงัไม่เป็น
ระบบเท่าท่ีควร การปฏิบติังานยงัขาดการวางแผน
หรือท าตามแผนท่ีวางไว ้
5.ผูบ้ริหารมีแผนการสร้างและพฒันาบุคลากรของ
โรงเรียนท่ีไม่ต่อเน่ือง ขาดช่วงในการเตรียม
ผูบ้ริหารระดบัสูง เม่ือบุคลากรมารับต าแหน่ง 
ผูบ้ริหารใหม่ ตอ้งเรียนรู้งานและพฒันาดว้ยตนเอง 
ขาดการสอนงาน ท าใหเ้กิดปัญหาและผลกระทบ
ต่อการบริหารจดัการดา้นความเขม้แขง็ของ
คุณภาพการศึกษาและความย ัง่ยนืของสถานศึกษา
ในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
6.การนิเทศ ก ากบัและติดตามคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนของครูจากทีมบริหารโรงเรียนมีนอ้ย 
7.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพฒันางาน
วชิาการ ร่วมกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง ทั้งรัฐและ
เอกชนในประเทศ รวมทั้งสถานศึกษาใน
ต่างประเทศมีนอ้ย 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน (W) 
8.โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเพื่อใหเ้กิดความรัก 
ความสามคัคี การร่วมมือกนั ท าใหเ้กิดความรัก 
ความผกูพนัและรักซ่ือสัตยต่์อองคก์ร 
9.ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ า มีความรู้ และคุณธรรม มี
วสิัยทศัน์และมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 
10.ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รมีความสามารถ มี
ความรับผดิชอบ ท างานเป็นแบบอยา่งอยา่งชดัเจน 
มีความเขา้ใจงาน และเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติัไดมี้
ส่วนในการเสนอความคิดเห็นจดัคนไดเ้หมาะสม
กบัความรู้ ความสามารถและงานท่ีท าในแต่ละ
หน่วยงาน 

8.การวจิยัเชิงพฒันาเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละสถานศึกษามีนอ้ย 
9.รูปแบบการประชาสัมพนัธ์ในแต่ละ
สถานศึกษาไม่หลากหลาย 
10.ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจและเช่ือมัน่ในตนเอง
สูง ท าใหบ้างคร้ังไม่ฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นของบุคลากรระดบัปฏิบติัการใน
องคก์รมีนอ้ย 

โอกาส (O) อุปสรรค(T) 

1.นโยบายดา้นการจดัการศึกษากระท าอยา่ง
ต่อเน่ืองโดยก าหนดเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติใน
ระยะยาว 20 ปี 
2.รัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงนโยบายใหม่ๆ ท่ีเอ้ือต่อ
การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน การ
ใหก้ารสนบัสนุนเงินเดือนครู การสนบัสนุนเงิน
เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี ท่ียงัคงอยูร่วมทั้งให้เงิน
อุดหนุนท่ีเพิ่มข้ึน 
3.มีกฎหมายทางดา้นการศึกษาค่อนขา้งมาก ท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
นโยบายของรัฐบาลเห็นความส าคญักบัการ
เสริมสร้างพฒันาศกัยภาพคน เนน้คนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันา  

1.ดา้นการเมืองมีการปรับเปล่ียนนโยบายของ
ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งดา้นการศึกษาค่อนขา้ง
บ่อย มีการเปล่ียนนโยบายดา้นการศึกษาของ
รัฐบ่อย ๆ ตามนกัการเมืองท่ีมาด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไม่
ต่อเน่ือง และไม่ค  านึงการจดัการศึกษาเอกชน
ท าใหเ้กิดผลกระทบในการด าเนินงานใน
สถานศึกษาท่ีชดัเจน การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาไม่ต่อเน่ืองและไม่ย ัง่ยนื 
2.การแข่งขนัสูงมากข้ึนทั้งระหวา่ง
สถานศึกษาเอกชนดว้ยกนั โรงเรียน
นานาชาติท่ีเปิดใหม่ สถานศึกษาของรัฐท่ีมี
คุณภาพรวมทั้งการขยายฐานการศึกษาของรัฐ
ท่ีเพิ่มข้ึน 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

โอกาส (O) อุปสรรค(T) 
4.รัฐบาลมีการกระจายรายได ้มีการส่งเสริม
เศรษฐกิจให้ดีข้ึน ท าใหผู้ป้กครองมีศกัยภาพในการ
ช าระค่าเล่าเรียนได ้โดยเฉพาะโปรแกรมพิเศษ 
5.องคก์รท่ีสนบัสนุนดา้นการศึกษามีมากข้ึนโดยมี
ชุมชน สังคม หน่วยงาน องคก์ร ภายนอกเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันา จดัการเรียนรู้ในโรงเรียนมี
การสนบัสนุน ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ท าใหเ้ช่ือม
ความสัมพนัธ์ เกิดความผกูพนักนัในสังคม 
6.โรงเรียนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีอยูใ่จกลางเมือง 
ท าใหเ้อ้ือต่อการติดต่อ การประสานงาน ข่าวสาร 
การใหบ้ริการกบัผูป้กครองสะดวก 
7.การมีช่ือเสียงของโรงเรียน มีประวติัความเป็นมา
ท่ียาวนาน และไดรั้บการยอมรับจากสังคม ท าใหมี้
นกัเรียนสมคัรเขา้เรียนจ านวนมาก 
8.การเปล่ียนแปลงและพฒันาดา้นเทคโนโลยท่ีี
รวดเร็ว ท าให้โรงเรียนสามารถใชส่ื้อ อุปกรณ์ ICT 
ไดก้วา้งขวางสามารถท่ีพฒันาการท างานและ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะต่าง ๆ ในศตวรรษท่ี 21 
และสามารถพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะการใช้
เทคโนโลย ีผูบ้ริหารสามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัในการบริหารจดัการและครูสามารถใช้
เทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน รวมทั้ง
บุคลากร นกัเรียน และผูป้กครองใชเ้ทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัท าใหค้นเขา้ถึงขอ้มูลต่าง ๆ ไดม้ากข้ึน 
อ านวยความสะดวกในการท างาน สามารถรับ
ขอ้มูลข่าวสารดา้น ICT ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

3.สิทธิของครูโรงเรียนเอกชนไดรั้บ
สวสัดิการท่ีดอ้ยกวา่ครูรัฐบาลรวมทั้งมีการ
สอบบรรจุในภาครัฐเพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหค้รู
ลาออกกลางคนั 
4.อตัราการเกิดของประชากรลดลง เน่ืองจาก
การเป็นครอบครัวเด่ียว ท าใหมี้บุตรนอ้ยลง
ส่งผลต่อจ านวนนกัเรียน 
5.เทคโนโลยมีีตน้ทุนสูง และมีการ
เปล่ียนแปลงเร็วส่งผลต่อการน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนท่ีตอ้ง
ใชง้บประมาณจ านวนมาก 
6.กฎหมายบางอยา่งไม่เอ้ือต่อการพฒันา
โรงเรียนในฐานะนิติบุคคล ส่งผลกระทบท า
ใหโ้รงเรียนไม่มีงบประมาณท่ีเพียงพอ และ
ไม่สามารถใชง้บประมาณในการพฒันา
โรงเรียนอยา่งเตม็ท่ี เช่น กฎหมายดา้นภาษี
ท่ีดิน ภาษีโรงเรือนเป็นตน้ 
7.การพฒันาของสังคมเมือง ส่งผลให้
การจราจรติดขดั ท าใหผู้ป้กครองมีทางเลือก
สถานศึกษาท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

โอกาส (O) อุปสรรค(T) 
9.การใหค้วามเสมอภาคของการจดัการศึกษาทั้ง
เอกชนและภาครัฐท่ีเท่า เทียมกนั เนน้ใหทุ้กภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
10. สภาพส่ิงแวดลอ้มภายนอกส่งผลต่อการพฒันา
สถานศึกษาในทางท่ีดี เน่ืองจากตั้งอยูใ่นตวัเมือง มี
ความสะดวกในการเดินทาง และการประสาน
ติดต่องาน รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ภายนอกอยูร่อบ ๆ 
โรงเรียน 
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ตอนที ่3 การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้น าเพ่ือการด ารงอยู่ของสถานศึกษา 
              สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

โดยใช้ผลการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix ผูว้ิจยัด าเนินการโดยการประชุม
สนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) ในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ และวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนดเป็น
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ยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 ผูว้ิจยัด าเนินการประชุมสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group Discussion) ในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
และกลุ่มผูน้ านโยบายไปปฏิบติั พร้อมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลจาก TOWS Matrix ไปก าหนด
เป็นยทุธศาสตร์ฯ ผลการประชุมสามารถสรุปเป็นร่างยทุธศาสตร์ฯ ดงัน้ี 
 
การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ นโยบาย/แนวด าเนินการ ในช่อง SO ST WO และ
WT พบว่ามีกลยุทธ์ย่อย 24 หัวข้อ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 5 หัวข้อ
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 4 หวัขอ้ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ 3 หวัขอ้
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารทัว่ไป 6 หัวขอ้ และประเด็นท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 6 หัวขอ้ แลว้น ามา
วเิคราะห์ก าหนดเป็นนโยบาย/แนวด าเนินการ มีทั้งหมด 66 ขอ้ พบวา่ สามารถน ามาสังเคราะห์เป็น
ยทุธศาสตร์หลกั กลยทุธ์ยอ่ย และนโยบาย/แนวด าเนินการ โดยมีรายละเอียดร่างยทุธศาสตร์ฯ ดงัน้ี 
 ร่างยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารวชิาการ 
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารบุคคล 
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารงบประมาณ 
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารทัว่ไป 
5. ยทุธศาสตร์ดา้นภาวะผูน้ า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการบริหารวิชาการประกอบไปดว้ย  5 กลยุทธ์ และ 21 นโยบาย/
แนวด าเนินการดงัน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อผู้เรียน 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้

เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
2) สร้างระบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community) 
3) พฒันาการนิเทศ ติดตาม การจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความสนใจความ
ต้องการของผู้เรียนและการเปลีย่นแปลงทางด้านการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -
2579 

1) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจของ
ผูเ้รียนและกระแสการเปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษา 

2) จดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้แนวใหม่ท่ีสร้างนกัเรียนกา้วเขา้สู่ทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 และสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก เช่น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
(สสวท.) STEM Education ห้องเรียนท่ีส่งเสริมนักเรียนมีความสามารถในด้าน ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์เป็นตน้ 

3) จดัการเรียนการสอนท่ีเพิ่มทกัษะการใช้ชีวิตของผูเ้รียนให้กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง
และรู้เท่าทนัประโยชน์และโทษของเทคโนโลย ี

กลยุทธ์ที ่3 ปรับเปลีย่นหลกัสูตรที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลีย่นไป 
นโยบาย/แนวด าเนินการ 

 1) ปรับเปล่ียนหลกัสูตรท่ีมีอยูใ่ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป และเนน้ดา้นทกัษะ
อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดการศึกษาตามทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถครูดา้นการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 
2) พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยขีองครูในการจดัการเรียนการสอนและการน าเสนองาน 
3) ส่งเสริมความโดดเด่นดา้นการสอนภาษาองักฤษโดยเพิ่มหลกัสูตรโปรแกรม IEP EP 

โดยครูเจา้ของภาษา 
4) อบรมครูเพื่อพฒันาการวดัและประเมินผลให้ตรงกับมาตรฐาน ตัวช้ีวดัและการ

พฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงใหก้บันกัเรียน 
5) ปรับกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning ให้ผูเ้รียนไดล้งมือ

ปฏิบติั สร้างองคค์วามรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือพฒันาสู่การสร้างนวตักรรม 
6) พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและ

สร้างสรรคผ์ลงานสู่นวตักรรม 
7) พฒันาห้องเรียนคุณภาพเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบ O-NET 

ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
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8) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้Best Practice การสอนของครูเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
(PLC) 

9) ฝึกอบรมมคัคุเทศกภ์าษาองักฤษ ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอ่ืน 
10) พัฒนาทักษะการแสวงหาและสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยใช้

เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือ 
11) จดักิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาทกัษะชีวติและทกัษะอาชีพใหก้บันกัเรียน 

กลยุทธ์ที ่5 พฒันาความรู้ครูด้านการท าวจัิยในช้ันเรียน 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) อบรม พฒันาความรู้ดา้นการท าวจิยัในชั้นเรียนครูเพื่อพฒันาคุณภาพวชิาการ 
2) ประกวดผลงานวิจยัในชั้นเรียนของครูเพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวญัก าลงัใจแก่ครู 
3) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานการวิจยัครูให้กับบุคคล หน่วยงานสถานศึกษาและ

องคก์รอ่ืน ๆ ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการบริหารบุคคลประกอบไปดว้ย 4 กลยทุธ์ และ 10 นโยบาย/แนว
ด าเนินการดงัน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค 
Thailand 4.0   

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและทีมบริหารในการน าองค์กร และการส่ือสารภายใน

องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 
2) ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์สู่การท าแผนปฏิบติัการของโรงเรียนให้สอดคล้อง

และกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความตระหนักให้บุคลากรมีเจตคติที่ดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
(Brand loyalty) 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) เร่งสร้างความผูกพนัและความภกัดีต่อองค์กรของบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อสร้างแรงจูงใจและความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
2)  ปลูกจิตส านึกครูและบุคลากรให้เกิดความตระหนักมีความศรัทธา และจงรักภกัดีต่อ

องคก์ร (Brand loyalty) 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถของศตวรรษที่ 21 

(โดยสร้างและรักษาคนเก่งไว้กบัโรงเรียนได้) 
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นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1)  เสริมสร้างแรงบนัดาลใจ สร้างขวญัก าลงัใจในการท างานแก่บุคลากร 
2)  จดัหาและรักษาสวสัดิการท่ีตรงตามความตอ้งการ สอดรับกบัสภาพเศรษฐกิจและ

สังคมในปัจจุบนั 
3)  ใหโ้อกาสครูท่ีมีความสามารถตามศกัยภาพอยา่งเท่าเทียมกนั 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกดิทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21 และความเป็นครูมืออาชีพในยุค 4.0 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) พฒันาศกัยภาพครูโดยจดัอบรม หรือส่งครูเข้ารับการสัมมนาให้เขา้ใจหลักสูตร 

เน้ือหา และสอนตามมาตรฐานตวัช้ีวดัและตรงตามเป้าหมายวสิัยทศัน์ของโรงเรียน 
2) เน้นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) 

และเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย (Participation Learning Community) 
3) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง และน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงและพฒันา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบไปดว้ย  3 กลยุทธ์ และ 7 นโยบาย/แนว

ด าเนินการ ดงัน้ี 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน  

การเงินการบัญชี ตามหลกัธรรมาภิบาล 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) อบรมพฒันาผูบ้ริหารให้มีความรู้ ความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน การเงิน

การบญัชี ตามหลกัธรรมาภิบาล 
2) เข้าร่วมสัมมนาเร่ืองตลาดและการลงทุนของหน่วยงานภาคธุรกิจในเขตพื้นท่ี ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management) 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) ก าหนดนโยบายการบริหารงบประมาณโดยใชห้ลกัความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2) หาแหล่งทุนเพิ่มโดยแสวงหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เช่น โรงเรียนคู่พฒันา สมาคม

ศิษยเ์ก่า  สมาคมผูป้กครองและครู เป็นตน้ 
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3) หาแหล่งทุนเพิ่มนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน โดยการสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

4) พฒันาสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่พื่อเพิ่มรายได ้
กลยุทธ์ที ่3 ปรับเปลีย่นการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการบริหารทัว่ไป ประกอบไปดว้ย 6 กลยทุธ์ และ 13 นโยบาย/

แนวด าเนินการดงัน้ี 
กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบัการจัด

การศึกษา 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษากบัชุมชนและหน่วยงาน

องคก์รภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการส่ือสารภายในองค์กรให้เข้าถึงและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
นโยบาย/แนวด าเนินการ 

1) พฒันาระบบการส่ือสารภายในองค์กรในช่องทางท่ีหลากหลายให้ทนัต่อเหตุการณ์
โดยการใชA้pplicationท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว 

2) พฒันาระบบการส่ือสารภายในองคก์รใหท้ัว่ถึงทั้งโรงเรียนโดยการน าเสนอขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
ชดัเจน เช่ือถือได ้และสามารถน าไปปฏิบติัไดใ้นทิศทางเดียวกนั 

กลยุทธ์ที ่3 พฒันาช่องทางการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ใช้ New Media 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนในช่องทางท่ีหลากหลาย และท าการตลาดเชิงรุกอยา่งต่อเน่ือง 
2) พฒันาการใช ้Info Graphic ในการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารในองคก์ร 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการวางระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกบัสภาพ
โรงเรียนและการเปลีย่นแปลงของสังคม 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 1) จดัวางระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกบัสภาพโรงเรียนและ
การเปล่ียนแปลงของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้านคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนใน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยทุกโรง 
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นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างความ

เขม้แข็งระหว่างเครือข่ายโรงเรียนกลุ่ม/คู่พฒันาในการร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพก าลงั ทรัพยากรในการสนบัสนุนโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนกลุ่ม/คู่พฒันา เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่ 6 เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ  ระดมสรรพก าลังทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และระหว่างประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 -2564) 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือพฒันาทั้งในระดบัจงัหวดั ระดบัภูมิภาค  

ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 
2)  แสวงหาเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องทั้ ง

ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3) สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้นักเรียนและครูกบัสถาบนัอ่ืนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
4)  พฒันาการส่ือสารเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้เอ้ือต่อครูและนกัเรียน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(Stakeholder) ทุกกลุ่ม ใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้ายสะดวกทัว่ถึง ไม่จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 

5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัโรงเรียนคู่พฒันาท่ีเป็นโรงเรียนรัฐบาลท่ีจดัการเรียน
การสอนในระดบัประถมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านภาวะผู้น าประกอบไปดว้ย 6กลยุทธ์ และ 15 นโยบาย/แนวด าเนินการ
ดงัน้ี 

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาศักยภาพผู้บริหาร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทกัษะการบริหาร
สถานศึกษาที่ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) สร้างขีดความสามารถของผูบ้ริหารและทีมบริหารให้เป็นผูน้ าทางวิชาการ มีทกัษะ

ในการส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
2)  ผูบ้ริหารพฒันาตนเองให้เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการ

ตามบริบทของสถานศึกษาใหท้นัต่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
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3)  เร่งด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ให้เป็นระบบ สามารถ
เรียกใชส้ารสนเทศของสถานศึกษาอยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารและการบริหารงานมุ่งสู่คุณภาพในระดบัสากล 

4) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ Best Practice การบริหารงานของผูบ้ริหารและทีมบริหาร 
(Keys persons) 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาชุดแนวคิด (Mindset) ด้านคุณธรรม เจตคติ ค่านิยม ในการบริหาร
โรงเรียนยุค 4.0 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) ผู ้บริหารและทีมบริหารพัฒนาตนเองในการสร้างความเข้าใจในศักยภาพของ

ผูป้ฏิบติังานเพื่อยกระดบัการบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยนื 
2) ผูบ้ริหารและทีมบริหารเร่งบริหารจดัการสถานศึกษาตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 

(Contemplative Education) 
กลยุทธ์ที ่3 พฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของดัชนีช้ีวดัระบบ กระบวนการ และผลลพัธ์ของการจัดการศึกษา 
นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) จดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) ใหด้ าเนินการอยา่ง

ต่อเน่ือง จดัท ารายงานประจ าปี และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
2) ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance)ให้เป็นปัจจุบนั เพื่อ

การเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอก(External QualityAssurance) ทั้ งระบบ
ภายในประเทศและระบบสากล 

กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาผู้บริหาร และทีมบริหารให้ท างานวิจัยเพ่ือน าผลการวจัิยมาใช้ในการ
บริหารจัดการ   

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) ผูบ้ริหารและทีมบริหารท างานวจิยัเชิงพฒันา เพื่อน าผลการวิจยัมาใชเ้ป็นแนวทางใน

การตดัสินใจหรือการวางแผนอนาคตของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาตามอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้ง และอัตลักษณ์ของโรงเรียนสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นท่ีประจกัษ์ โดยสร้างเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น ด้านคุณธรรม

จริยธรรมและดา้นภาษาองักฤษ 
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2) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรการสอนคริสตจริยธรรม 
3) สร้างค่านิยมร่วมทีมงานใหเ้ห็นเป้าหมายและวสิัยทศัน์ของโรงเรียนร่วมกนั 
4) ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการศึกษาให้มีความสอดคล้องกบันโยบายสภาคริสตจกัร 

ในประเทศไทย 
กลยุทธ์ที ่6 เตรียมและพฒันาผู้บริหารรุ่นใหม่ 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 
1) สร้างผูบ้ริหารรุ่นใหม่มาสานต่องานและเตรียมสู่การเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 
2) อบรมเตรียมบุคลากรทดแทนผูบ้ริหารระดบัสูงโดยมีหลกัสูตรสร้างผูน้ าเพื่อเตรียม

เขา้สู่การเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ปรับทศันคติ การส่งต่ออุดมการณ์ เปล่ียนกระบวนทศัน์และการ
ปรับตวัในการเป็นผูน้ า 

 
ตอนที ่ 4  ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ 
                ยุทธศาสตร์ 

การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่ง              
สภาคริสตจกัรในประเทศไทยและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
(Workshop) เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้สมบูรณ์ และจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง
ในการน ายุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยไปใชใ้นระดบันโยบายและระดบัปฏิบติั 
 เม่ือผูว้ิจยัสังเคราะห์ยทุธศาสตร์แลว้ ไดน้ ายทุธศาสตร์ (ฉบบัร่าง) ไปตรวจสอบคุณภาพ
ของยุทธศาสตร์โดยประเมินในดา้นความเป็นไปได ้ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของ
ยุทธศาสตร์ฯ โดยจดัประชุมผูท้รงคุณวุฒิและผูน้ ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เพื่อร่วมกันประเมิน
ยุทธศาสตร์พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะ ผลการประเมินยุทธศาสตร์ สรุปได้
ดงัน้ี 
 จากการตรวจสอบยุทธศาสตร์ผูท้รงคุณวุฒิและผูน้ ายุทธศาสตร์ไปปฏิบติั ไดข้อ้สรุปวา่ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและ
ภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยใน
ภาพรวมพบวา่ ผูป้ระเมินทั้ง 8 ท่าน มีความเห็นวา่ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย/แนวด าเนินการทั้ง 
5 ดา้น มีความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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นอกจากน้ีผูท้รงคุณวฒิุไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบยุทธศาสตร์
การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย สรุปไดด้งัน้ี 

1. ข้อมูลมาจากการวิเคราะห์สภาพจริงของโรงเรียนท่ีไปลงเก็บข้อมูลและมีการ
วิเคราะห์จากแผนการศึกษาชาติ รวมถึงนโยบายกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ออกมาไดค้่อนขา้งดี 

2. กรอบกลยุทธ์และแนวทางมีความสอดคลอ้งกนัและดว้ยความเป็นโรงเรียนเอกชนมี
อ านาจการบริหารจดัการอยา่งอิสระ จึงมีโอกาสท่ีโรงเรียนน าไปสู่การปฏิบติัได ้

3. ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์มีจุดเด่นในเร่ืองของการเตรียมผูน้ ารุ่นใหม่ 
4. การศึกษาวิจยัเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ครอบคลุมทุกประเด็นในสถานศึกษา 
5.  ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านได้ก าหนดกลยุทธ์และกรอบแนวทางการด าเนินงานมีความ

เหมาะสม สนองตอบการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั มีความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลก
และประเทศไทยในยคุปัจจุบนัและอนาคต 

6. นโยบาย/แนวด าเนินการออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัได้ 
7. ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ดา้นเป็นประโยชน์เน่ืองจากครอบคลุมงานหลกัของโรงเรียนและ

เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยและโรงเรียนอ่ืนทั้ง
โรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนในการน าไปเป็นกรอบแนวทางการพฒันาโรงเรียน 

8. โรงเรียนท่ีน ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปใช ้ถา้มีการปรับใหส้อดคลอ้งกบัตามบริบท
ของโรงเรียนนั้น ๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทยทั้ง 27 โรงเรียน  

9. ยุทธศาสตร์ฯ มีความเป็นประโยชน์เน่ืองจากมีการศึกษาและขอ้เสนอเพื่อด าเนิน
การศึกษาใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง  
 นอกจากน้ีผูท้รงคุณวุฒิยงัมีความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในประเด็นอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

1. ให้ผูว้ิจ ัยจดัท างานวิจยัให้ส าเร็จเพื่อ ท่ีส านักงานพันธกิจการศึกษาจะน าไปเป็น
ตน้แบบในการจดัท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการศึกษาของสภาคริสตจกัรในประเทศไทยใน  
ปี ค.ศ. 2018 - 2021 ต่อไป 

2.  หวัขอ้ท่ีผูว้ิจยัศึกษาน่าสนใจและทา้ทายส านกังานพนัธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภา
คริสตจกัรในประเทศไทยในการน าไปสู่การปฏิบติั 

3.  ควรเพิ่มเน้ือหาเก่ียวกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์การบริหารจดัการโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
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4.  ควรเพิ่มเติมการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาและเตรียมผูน้ าด้านการศึกษาของมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
 จากการท่ีผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบคุณภาพของยทุธศาสตร์ฯ โดยประเมินความเป็นไปได ้
ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของยทุธศาสตร์แลว้ให้มีการเพิ่มเติมบางประเด็น ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการตามขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุโดยปรับปรุงยุทธศาสตร์ฯให้มีความ
สมบูรณ์ และน าเสนอรวมเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของ
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยฉบบัสมบูรณ์ โดยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์น้ี 
ควรมีการด าเนินงานภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั  
 

ตอนที่ 5   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้น าเพ่ือการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยฉบับสมบูรณ์ 

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารวชิาการ 
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารบุคคล 
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารงบประมาณ 
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารทัว่ไป 
5. ยทุธศาสตร์ดา้นภาวะผูน้ า 
รายละเอียดของแต่ละยทุธศาสตร์ ดงัตารางท่ี 4.10 
 

ตารางที ่4.10   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้น าเพ่ือการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ นโยบาย/แนวด าเนินการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1
ดา้นการบริหาร 
งานวชิาการ 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาการจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน แสดงถึงความ
รับผดิชอบต่อผูเ้รียน 
 

1) พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน พฒันา
คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้สอดคลอ้ง
กบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
2) สร้างระบบการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ดว้ยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (Professional Learning 
Community) 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ นโยบาย/แนวด าเนินการ 

3) พฒันาการนิเทศ ติดตาม การจดัการ
เรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง 

 กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาหลกัสูตร
ใหมี้ความหลากหลาย 
ตอบสนองต่อความสนใจ
ความตอ้งการของผูเ้รียนและ
การเปล่ียนแปลงทางดา้น
การศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 

1) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้ทนัสมยั
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ
ของผูเ้รียนและกระแสการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นการศึกษา 
2) จดัการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้
แนวใหม่ท่ีสร้างนกัเรียนกา้วเขา้สู่ทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 และสอดคลอ้งกบั
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลก เช่น 
หอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ (สสวท.) 
STEM Education หอ้งเรียนท่ีส่งเสริม
นกัเรียนมีความสามารถในดา้น 
ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เป็นตน้   
3) จดัการเรียนการสอนท่ีเพิ่มทกัษะการใช้
ชีวติของผูเ้รียนใหก้า้วทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงและรู้เท่าทนัประโยชน์และ
โทษของเทคโนโลย ี

 กลยทุธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียน
หลกัสูตรท่ีไม่เหมาะสมกบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

นโยบาย/แนวด าเนินการ 

1) ปรับเปล่ียนหลกัสูตรท่ีมีอยูใ่หเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป และเน้นด้าน
ทกัษะอาชีพ 

 กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาคุณภาพ
การศึกษาโดยการจดั
การศึกษาตามทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1) พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถครู
ดา้นการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ 
2) พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยขีองครู
ในการจดัการเรียนการสอนและการ
น าเสนองาน 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ นโยบาย/แนวด าเนินการ 

3) ส่งเสริมความโดดเด่นดา้นการสอน
ภาษาองักฤษ โดยเพิ่มหลกัสูตรโปรแกรม 
IEP EP โดยครูเจา้ของภาษา 
4) อบรมครูเพื่อพฒันาการวดัและ
ประเมินผลใหต้รงกบัมาตรฐาน ตวัช้ีวดั  
และการพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงใหก้บั
นกัเรียน 
5) ปรับกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช ้Active Learning ใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบติั สร้างองคค์วามรู้ โดยใชเ้ทคโนโลยี
เป็นเคร่ืองมือพฒันาสู่การสร้างนวตักรรม 
6) พฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ออกแบบ 
และสร้างสรรคผ์ลงานสู่นวตักรรม 
7) พฒันาห้องเรียนคุณภาพเพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการสอบ  
O-NET ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
8) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ Best Practice 
การสอนของครูเพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 
9) ฝึกอบรมมคัคุเทศกภ์าษาองักฤษ 
ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอ่ืน 
10) พฒันาทกัษะการแสวงหาและสืบคน้
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดย
ใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือ 
11) จดักิจกรรมการส่งเสริมและพฒันา
ทกัษะชีวติและทกัษะอาชีพใหก้บันกัเรียน 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ นโยบาย/แนวด าเนินการ 

12) ส่งเสริมและพฒันาใหเ้กิด PLC ระดบั
นกัเรียน 
13) ส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมความกลา้
ทดลองข้ึนในโรงเรียนเพื่อใหเ้กิด
นวตักรรมการเรียนการสอน 
14) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิด
วฒันธรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนของโรงเรียนทั้ง
ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน 

 กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาความรู้ครู
ดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน 
 

1) อบรม พฒันาความรู้ดา้นการท าวจิยัใน
ชั้นเรียนครูเพื่อพฒันาคุณภาพวชิาการ 
2) ประกวดผลงานวิจยัในชั้นเรียนของครู
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวญัก าลงัใจแก่ครู 
3) สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานการวจิยั
ครูใหก้บับุคคล หน่วยงานสถานศึกษา 
และองคก์รอ่ืน ๆ ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

4) ส่งเสริมการใชง้านวิจยัใหม่ ๆ ท่ีดีมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนและการบริหาร
จดัการ 
5) พฒันาความเป็นนกัวิจยันอ้ยแก่นกัเรียน 

(โดยผา่นกระบวนการของวงจรคุณภาพ 

PDCA) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ดา้นการบริหาร
บุคลากร 

กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร
มีความรู้ความสามารถดา้นการ
บริหารทรัพยากรมนุษยย์คุ 
Thailand 4.0   

1) วางแผนอตัราก าลงัและการสรรหาทุน
มนุษยท่ี์สอดคลอ้งต่อการเปล่ียนแปลงใน
ยคุThailand 4.0 
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 กลยทุธ์ท่ี 2 สร้างความ
ตระหนกัใหบุ้คลากรมีเจตคติ
ท่ีดี มีความจงรักภกัดีต่อ
องคก์ร (Brand loyalty) 
 

1) เร่งสร้างความผกูพนัและความภกัดีต่อ
องคก์รของบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อสร้างแรงจูงใจและ
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
2)  ปลูกจิตส านึกครูและบุคลากรใหเ้กิดความ
ตระหนกัมีความศรัทธา และจงรักภกัดีต่อ
องคก์ร (Brand loyalty) 
3) จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดี
ของบุคลากรในองคก์ร เช่น กีฬา ทศัน
ศึกษา งานสังสรรค ์เป็นตน้ 

 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาครูและ
บุคลากรใหมี้ทกัษะความรู้
ความสามารถของศตวรรษท่ี 
21 (โดยสร้างและรักษาคน
เก่งไวก้บัโรงเรียนได)้ 
 

1) เสริมสร้างแรงบนัดาลใจ สร้างขวญั
ก าลงัใจในการท างานแก่บุคลากร 
2) จดัหาและรักษาสวสัดิการท่ีตรงตาม
ความตอ้งการ สอดรับกบัสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบนั 
3) ใหโ้อกาสครูท่ีมีความสามารถตาม
ศกัยภาพอยา่งเท่าเทียมกนั 
4) พฒันาภาวะผูน้ าครู (Teacher 
Leadership) อยา่งกวา้งขวางทัว่ถึงทั้ง
โรงเรียน 

 กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาครูและ
บุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ
ในการจดัการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะท่ี
จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และ
ความเป็นครูมืออาชีพในยคุ 
4.0 
 

1) พฒันาศกัยภาพครูโดยจดัอบรม หรือส่ง
ครูเขา้รับการสัมมนาให้เขา้ใจหลกัสูตร 
เน้ือหา และสอนตามมาตรฐานตวัช้ีวดัและ
ตรงตามเป้าหมายวสิัยทศัน์ของโรงเรียน 
2) พฒันาบทเรียนร่วมกนั Lesson Study
โดยเนน้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)และเนน้การมีส่วนร่วม
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จากทุกฝ่าย (Participation Learning 
Community) 
3) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินการต่างๆอยา่งต่อเน่ือง และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงและพฒันา 
4)พฒันาความเป็นผูน้ าแก่ครูโดยวธีิ 
Empowerment และวธีิ Distribute 
Leadership 
5) ส่งเสริมและเนน้ความกลา้ทดลอง การ
คิดใหม่ท าใหม่ การกลา้ challenge the 
process เพื่อแสวงหานวตักรรมการจดัการ
เรียนการสอน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ดา้นการบริหาร
งบประมาณ 

กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมผูบ้ริหาร
ใหมี้ความรู้ ความสามารถ
ดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน  
การเงินการบญัชี ตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
 

1) อบรมพฒันาผูบ้ริหารใหมี้ความรู้ 
ความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน  
การเงินการบญัชี ตามหลกัธรรมาภิบาล 
2) เขา้ร่วมสัมมนาเร่ืองตลาดและการลงทุน
ของหน่วยงานภาคธุรกิจในเขตพื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้
ผูบ้ริหารมีความรู้ 
ความสามารถในการบริหาร
งบประมาณอยา่งสร้างสรรค ์

1) ก าหนดนโยบายการบริหารงบประมาณ
โดยใชห้ลกัความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
2) หาแหล่งทุนเพิ่มโดยแสวงหาทรัพยากร
จากแหล่งต่าง ๆ เช่น โรงเรียนคู่พ ัฒนา 
สมาคมศิษยเ์ก่า  สมาคมผูป้กครองและครู 
เป็นตน้ 
3) หาแหล่งทุนเพิ่มนอกเหนือจากค่าเล่า
เรียน โดยการสร้างเครือข่ายประสานความ
ร่วมมือทั้งภายในประเทศและภายนอก
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ประเทศ 
4) พฒันาสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่พื่อเพิ่มรายได ้
5) เสริมจุดเด่นความเขม้แขง็(จุดขาย)ของ
องคก์รใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคม 

 กลยทุธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการ
บริหารงบประมาณให้
เหมาะสมโดยใชห้ลกั 
ธรรมาภิบาล 

 1) ติดตาม ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณใหเ้หมาะสมโดยใชห้ลกัธรร
มาภิบาล 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
ดา้นการบริหาร
ทัว่ไป 

กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดั
การศึกษา 

1) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษากบัชุมชน และ
หน่วยงานองคก์รภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

 กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาระบบการ
ส่ือสารภายในองคก์รให้
เขา้ถึงและมีประสิทธิผลมาก
ยิง่ข้ึน 

1) พฒันาระบบการส่ือสารภายในองค์กร
ในช่องทางท่ีหลากหลายให้ทนัต่อเหตุการณ์
โดยการใช ้Applicationท่ีทนัสมยัและรวดเร็ว  
2) พฒันาระบบการส่ือสารภายในองคก์ร
ใหท้ัว่ถึงทั้งโรงเรียนโดยการน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เช่ือถือได ้และ
สามารถน าไปปฏิบติัไดใ้นทิศทางเดียวกนั 

 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาช่อง
ทางการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน  
โดยใช ้New Media 
 

1) ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนในช่องทางท่ี
หลากหลาย และท าการตลาดเชิงรุกอยา่ง
ต่อเน่ือง 
2) พฒันาการใชI้nfo Graphic ในการ
ประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารในองคก์ร 

 กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาการวาง
ระบบและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศใหเ้หมาะสมกบั
สภาพโรงเรียนและการ

1) จดัวางระบบและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศใหเ้หมาะสมกบัสภาพโรงเรียน
และการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 



186 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ นโยบาย/แนวด าเนินการ 

เปล่ียนแปลงของสังคม 

 กลยทุธ์ท่ี 5 เสริมสร้าง
เครือข่ายความเขม้แขง็ดา้น
คุณภาพการศึกษาใหก้บั
โรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทยทุกโรง 

1)  จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เป ล่ี ย น เรี ย น รู้
ประสบการณ์และทรัพยากรเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายโรงเรียน
กลุ่ม/คู่พ ัฒนาในการร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย 
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพ
ก าลงั ทรัพยากรในการสนบัสนุนโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนกลุ่ม/คู่พฒันา เพื่อพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

 กลยทุธ์ท่ี 6 เร่งสร้างและ
แสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือ ระดมสรรพก าลงัทั้ง
ในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศ 
และระหวา่งประเทศ  ตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) 
 

1) เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือพฒันาทั้งในระดบัจงัหวดั ระดบั
ภูมิภาค ระดบัประเทศและระหวา่ง
ประเทศ 
2)แสวงหาเครือข่ายสนบัสนุนจากสถาบนั 
อุดมศึกษาและองคก์รอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
3) สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้
นกัเรียนและครูกบัสถาบนัอ่ืนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
4) พฒันาการส่ือสารเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ใหเ้อ้ือต่อครูและนกัเรียน และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกกลุ่ม ให้
สามารถเขา้ถึงไดง่้ายสะดวกทัว่ถึง ไม่
จ  ากดัเวลาและสถานท่ี 
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5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัโรงเรียน

คู่พฒันาท่ีเป็นโรงเรียนรัฐบาลท่ีจดัการ

เรียนการสอนในระดบัประถมศึกษา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5
ดา้นภาวะผูน้ า 

กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาศกัยภาพ
ผูบ้ริหาร ใหเ้ป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ มีทกัษะการ
บริหารสถานศึกษาท่ีทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลกตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ. 2560 –  พ.ศ. 2579 
 

1) สร้างขีดความสามารถของผูบ้ริหารและ
ทีมบริหารใหเ้ป็นผูน้ าทางวชิาการ มีทกัษะ
ในการส่ือสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ  
2) ผูบ้ริหารพฒันาตนเองให้เป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงสร้างนวตักรรมการบริหาร
จดัการตามบริบทของสถานศึกษาใหท้นั
ต่อการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
3) เร่งด าเนินงานดา้นการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) ใหเ้ป็นระบบ 
สามารถเรียกใชส้ารสนเทศของสถานศึกษา
อยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งพฒันาทกัษะการ
ใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและการ
บริหารงานมุ่งสู่คุณภาพในระดบัสากล 
4) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ Best Practice 
การบริหารงานของผูบ้ริหารและทีมบริหาร 
(Keys persons) 
5) พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและทีมบริหารให้

มีภาวะผูน้ าในการพฒันาองคก์รในยคุ 

Thailand 4.0 
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 กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาชุดแนวคิด 
(Mindset) ดา้นคุณธรรม เจต
คติ ค่านิยม ในการบริหาร
โรงเรียนยคุ 4.0 
 

1) ผูบ้ริหารและทีมบริหารพฒันาตนเองใน
การสร้างความเขา้ใจในศกัยภาพของ
ผูป้ฏิบติังานเพื่อยกระดบัการบริหารจดัการ
อยา่งย ัง่ยนื 
2) ผูบ้ริหารและทีมบริหารเร่งบริหาร
จดัการสถานศึกษาตามแนวจิตตปัญญา
ศึกษา (Contemplative Education) 

 
 

กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
(Quality Assurance) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของ
ดชันีช้ีวดัระบบ กระบวนการ 
และผลลพัธ์ของการจดั
การศึกษา 
 

1) จดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
(Internal Quality Assurance) ให้
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง จดัท ารายงาน
ประจ าปี และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
2) ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
(Internal Quality Assurance) ใหเ้ป็น
ปัจจุบนั เพื่อการเตรียมความพร้อมในการ
ประกนัคุณภาพภายนอก (External Quality 
Assurance) ทั้งระบบภายในประเทศและระบบ
สากล 

 กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาผูบ้ริหาร 
และทีมบริหารใหท้ างานวจิยั
เพื่อน าผลการวจิยัมาใชใ้น
การบริหารจดัการ 

1) ผูบ้ริหารและทีมบริหารท างานวจิยัเชิง
พฒันา เพื่อน าผลการวิจยัมาใชเ้ป็น
แนวทางในการตดัสินใจหรือการวางแผน
อนาคตของสถานศึกษา 

 กลยทุธ์ท่ี 5 จดัการศึกษาสืบ
ทอดตามอุดมการณ์ในการจดั
การศึกษาของผูก่้อตั้ง และ 
อตัลกัษณ์ของโรงเรียนสังกดั
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย 
 

1) ส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นท่ี
ประจกัษ ์โดยสร้างเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น 
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและดา้น
ภาษาองักฤษ 
2) ส่งเสริมใหมี้การพฒันาหลกัสูตรการ
สอนคริสตจริยธรรม 
3) สร้างค่านิยมร่วมทีมงานใหเ้ห็น
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ นโยบาย/แนวด าเนินการ 

เป้าหมายและวสิัยทศัน์ของโรงเรียน
ร่วมกนั 
4) ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการศึกษา
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายสภา
คริสตจกัรในประเทศไทย 
5) เสริมสร้าง Core Competency และ Core 
Value/เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของโรงเรียน
ชดัเจนต่อทุกฝ่าย 

 กลยทุธ์ท่ี 6 เตรียมและพฒันา
ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ 

1) สร้างผูบ้ริหารรุ่นใหม่มาสานต่องาน
และเตรียมสู่การเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 
2) อบรมเตรียมบุคลากรทดแทนผูบ้ริหาร
ระดับสูงโดยมีหลักสูตรสร้างผู ้น าเพื่ อ
เตรียมเขา้สู่การเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ปรับ
ทัศนคติ การส่งต่ออุดมการณ์   เป ล่ียน
กระบวนทัศน์ และการปรับตัวในการเป็น
ผูน้ า 
3) เนน้การสรรหา เตรียม และพฒันาเป็น
ผูบ้ริหาร โดยเป็นผูป้ระสาน 10 ทิศ 
4) คดัเลือก สรรหา ผูบ้ริหารเพื่อใหเ้กิด
ความยติุธรรม  
 
5)ใหเ้รียนรู้จากสถานการณ์จริง On (The 
Job Training)โดย 1) วางแผน ปฏิบติั 
น าเสนอ และแกปั้ญหาดว้ยกนั 2) ท าใหดู้
เป็นตวัอยา่ง และ 3) สอนโดยตรง  
6) การเตรียมและพฒันาผูบ้ริหารรุ่นใหม่ 
เนน้การสรรหา คดัเลือก และมีวธีิการ
ด าเนินการท่ีชดัเจนโดยใหเ้รียนรู้องคก์ร 
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ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ นโยบาย/แนวด าเนินการ 

7) มีกระบวนการสร้างมรดกผูน้ า 

(Leadership Legacy) อยา่งทัว่ถึง  เพื่อสืบ

สานความเป็นโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่ง

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

 
  

 
 



 

 
บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
สรุปผลการวจัิย 
 

บริบทและระดับความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการของสถานศึกษาสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงใน
ปัจจุบนัไดแ้ละค าถามการวิจยัขอ้ 1 บริบทและระดบัความส าคญัของปัจจยัในการบริหารจดัการของ
สถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยมีลกัษณะอย่างไร ท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบั
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัไดส้รุปไดด้งัน้ี 

1. บริบทและระดับความส าคัญของปัจจัยในการบริหารจัดการของสถานศึกษาสังกัด
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (ตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1) 

1. 1  บริบทโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงเรียนสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ก่อตั้งโดยมิชชันนารี เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงและมีประวติั
ความเป็นมาท่ียาวนาน 100 กวา่ปีมีจุดเด่นในดา้นการปลูกฝังให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ดา้นภาษาองักฤษไดรั้บการยอมรับจากผูป้กครอง ชุมชนและสังคม มีการดูแลนกัเรียนท่ีดีอบอุ่น มี
การจดัการเรียนการสอนท่ีดีพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนด้านวิชาการในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
มีอตัลกัษณ์ของนกัเรียนท่ีโดดเด่นโรงเรียนมีการบริหารจดัการและการบริการท่ีสอดคลอ้งกนั รวมทั้ง              
มีการประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งเป็นระบบท่ีเช่ือมสัมพนัธ์กนัมีท าเลท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองและการ
เดินทางสะดวก 
 ส าหรับสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน
ได้แก่ 
 1) ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมีการวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อก าหนดเป้าหมาย ภารกิจ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายทั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง และครูโรงเรียนมีการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองโรงเรียนมีการก าหนดระเบียบ แนว
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ปฏิบัติเก่ียวกับการวดัและประเมินผลของสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศกัราช 2551 และมาตรฐานการศึกษา 

สภาพปัญหาด้านการบริหารวชิาการ 
ดา้นผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารมีการประเมินทีมงาน และประเมินครูไม่ครอบคลุม 360 องศา 

การนิเทศติดตามของผูบ้ริหารยงัไม่ชดัเจน ขาดความต่อเน่ืองในการก ากบัและติดตามคุณภาพการ
สอนของครู การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาไม่ได้ท าอย่าง
ต่อเน่ือง ผูบ้ริหารไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นงานวิชาการ การบริหารจดัการหลกัสูตร การบริหาร
จดัการการเรียนการสอน การนิเทศ การพัฒนาครู และการท าวิจยั พฤติกรรมการท างานของ
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในองคก์ร และวฒันธรรมการท างานในองคก์รแบบเดิม ๆ ท าให้เกิดการ
ขบัเคล่ือนองคก์รไปไดย้าก แผนการเรียนท่ีทางโรงเรียนจดัให้ไม่มีความหลากหลายเพื่อใหน้กัเรียน
ได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของผูป้กครองและชุมชน 
ผูบ้ริหารขาดความรู้ความเข้าใจหลักสูตร การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาและไม่มีการประเมิน
หลกัสูตรสถานศึกษาอีกทั้งมีการท าวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษานอ้ย  

ด้านครู มีการเปล่ียนแปลงคณะครูฝ่ายวิชาการในระหว่างการพัฒนาสถานศึกษา ด้าน
ประสิทธิภาพของครูในการสอน การวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลของครูมีนอ้ยพฒันาการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้ งการทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ O-NET ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 

ดา้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โรงเรียนขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ
พฒันางานวชิาการร่วมกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง ทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาในต่างประเทศ 

ดา้นการแข่งขนั มีโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรสองภาษา (English Program) โรงเรียนนานาชาติ
เพิ่มมากข้ึนและมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการภาวะการแข่งขนัสูงในส่วนของโรงเรียนเอกชน
กบัโรงเรียนของรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียง 
 2) ด้านการบริหารงบประมาณโรงเรียนมีการตรวจสอบบญัชีจากผูต้รวจสอบภายในและ 
ผูต้รวจสอบภายนอกเป็นประจ าทุกปีการศึกษาโรงเรียนมีการจดัท าแผนงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาและมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศโรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบติังานประจ าปี แผนงบประมาณท่ีตั้งไว ้และตาม
ระเบียบของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
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สภาพปัญหาด้านการบริหารงบประมาณ 
รายได้ของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับไม่เพียงพอกบัรายจ่ายงบประมาณมีไม่เพียงพอ                

ในการบริหารจดัการ เน่ืองจากจ านวนนักเรียนลดลงท าให้เงินอุดหนุนรายหัวท่ีได้รับจากรัฐบาล               
ไม่เพียงพอส าหรับจ่ายเงินเดือนครูโรงเรียนมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน เช่น ค่าเช่าท่ีราชพสัดุท่ีมี
แนวโน้มสูงข้ึนเร่ือย ๆ  ค่าภาษีโรงเรือน และค่าภาษีท่ีดินโรงเรียนมียอดลูกหน้ีคงคา้งช าระค่าเล่า
เรียนจ านวนมากท าให้งบประมาณการบริหารไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณท่ีตั้งไวภ้าวะ
เศรษฐกิจของผูป้กครองนักเรียนมีค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ผูป้กครองมีทางเลือกโรงเรียนท่ีหลากหลายการ
แข่งขนัระหวา่งโรงเรียนทั้งโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียงและโรงเรียนเอกชนดว้ยกนัสูงมากอตัราการ
เกิดของประชากรท่ีลดลงส่งผลต่อยอดจ านวนนกัเรียนจ านวนนกัเรียนท่ีลดลง ท าให้ครูท่ีมีอยูเ่กิน
เกณฑ์ท่ีก าหนดไวโ้รงเรียนมีงบประมาณค่อนขา้งจ ากดัในการบริหาร เน่ืองจากจ านวนนักเรียนท่ี
ลดลง รายจ่ายดา้นค่าจา้งเงินเดือนของครู บุคลากร และเจา้หนา้ท่ีเพิ่มข้ึนทุกปี 
 3) ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนมีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของหน่วยงานโรงเรียนมีการวางแผนอตัราก าลงับุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ภารกิจ 
ประเมินสภาพความต้องการก าลังบุคลากรและเสนอแผนอตัราก าลังบุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการ และโรงเรียนมีการจดัสรรอตัราก าลงัท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสามารถของ
บุคลากรและสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 

สภาพปัญหาด้านการบริหารบุคคล 
บุคลากรขาดความเช่ือมัน่ในองคก์รความแตกต่างระหวา่งวยัของครูปัญหาดา้นบุคลากร

เก่าท่ีมีประสบการณ์ในการสอน แต่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจต่อการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์
ความผูกพนัของครูท่ีมีต่อองคก์รมีนอ้ยลงโรงเรียนมีการคดัสรรบุคลากรดว้ยระบบอุปถมัภ์การเขา้
ท างานและการลาออกจากการท างานของบุคลากรดว้ยการสอบบรรจุจากภาครัฐ 
 4) ด้านการบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการบ ารุง ดูแลรักษาพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม
ของสถานศึกษาให้มัน่คงปลอดภยั พร้อมใชป้ระโยชน์ เพื่อให้เกิดความคุม้ค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้โรงเรียนมีการวางแผนพฒันาการประชาสัมพนัธ์ของสถานศึกษา จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์
หลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพนัธ์และโรงเรียนสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชนและทอ้งถ่ินบริหารจดัการสถานศึกษาโดยยึดหลกัธรรมมาภิบาล มีการ
เฝ้าระวงั ติดตามและตรวจสอบภาวการณ์เปล่ียนแปลงอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดปัจจยัเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อสถานศึกษาไดต้ลอดเวลา 
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สภาพปัญหาด้านการบริหารทัว่ไป 
มีการเปล่ียนบุคลากรฝ่ายบญัชีบ่อยตอ้งใช้เวลาในการเรียนรู้และศึกษาการใช้งานใน

โปรแกรมอินโฟโปร โรงเรียนขนาดเล็กบางโรงมีอาคารสถานท่ีเก่าและทรุดโทรม ยงัไม่ไดรั้บการ
พฒันาให้มีความพร้อมสวยงามเท่าท่ีควรโรงเรียนยงัไม่มีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีชดัเจน และขาด
การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัความต่อเน่ืองและความเช่ือมโยงของแต่
ละสายงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมีข้อจ ากัดด้านการส่ือสารภายในองค์กรใน
บางคร้ังท่ีไม่ทั่วถึงและล่าช้า และการบริหารจดัการระดับนโยบายส่งผลต่อการบริหารจดัการ
โรงเรียนท่ีขาดความคล่องตวั 

สภาพปัจจุบนัทั้ง 4 ดา้นดงักล่าว ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถด าเนินงานไดด้้านการ
บริหารจดัการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดบัสูงสุด 
รองลงมาคือดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารทัว่ไป 

1.2 ระดับความส าคัญของปัจจัยในการบริหารจัดการของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทยพบว่าปัจจยัท่ีส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากประกอบดว้ย  
9 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 2) ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม 3) ปัจจยัทางเทคโนโลยี 4) ปัจจยั
ดา้นความผูกพนัของครูต่อองคก์ร 5) ปัจจยัทางสังคม 6) ปัจจยัดา้นครูท่ีมีประสิทธิภาพ 7) ปัจจยัดา้น
วฒันธรรมของโรงเรียน 8) ปัจจยัทางกฎระเบียบหรือกฎหมาย และ 9) ปัจจยัดา้นกระบวนการเรียนการ
สอน ทั้งน้ีปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการของสถานศึกษามากท่ีสุด เรียงตามล าดบัดงัน้ี ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ  รองลงมาคือ ปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม  และปัจจยัทางเทคโนโลยี ตามล าดบั ส่วน
ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางประกอบด้วย 6 ปัจจยั ได้แก่ 1) ปัจจยัด้านภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร 2) ปัจจยัด้านโครงสร้างองค์กร 3) ปัจจยัด้านบรรยากาศของโรงเรียน 4) ปัจจยัด้านการส่ือสาร 
5) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการบริหารของผูน้ า และ 6) ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติการท างานของครูตามล าดบั 
 2. การก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้น าที่เหมาะสมเพ่ือการด ารงอยู่
ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (และค าถาม) ตามวตัถุประสงคก์าร
วจิยัขอ้ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมต่อการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของ
สถานศึกษาเพื่อการด ารงอยูข่องสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยควรมี
รูปแบบหรือลกัษณะท่ีเหมาะสมอย่างไรโดยผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ พบว่า           
มีจ  านวน 5 ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ทั้งหมด 24 กลยทุธ์ รวมทั้งนโยบาย/แนวด าเนินการ 66 ขอ้ ดงัน้ี  
 ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านการบริหารงานวชิาการประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์ คือ 
 กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน แสดงถึงความรับผดิชอบต่อ
ผูเ้รียนประกอบดว้ย 3 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
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 กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความสนใจความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและการเปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -
2579ประกอบดว้ย 3 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนหลกัสูตรท่ีไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปประกอบดว้ย           
1 นโยบาย/แนวด าเนินการ 

 กลยุทธ์ท่ี 4 พฒันาคุณภาพการศึกษาโดยการจดัการศึกษาตามทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ท่ี 21 ประกอบดว้ย 14 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาความรู้ครูดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียนมี 5 นโยบาย/แนวด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการบริหารบุคลากร ประกอบดว้ย 4 กลยทุธ์ คือ 
 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยย์ุค 
Thailand 4.0  ประกอบดว้ย 1นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยทุธ์ท่ี 2 สร้างความตระหนกัใหบุ้คลากรมีเจตคติท่ีดี มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 
(Brand loyalty)ประกอบดว้ย 3 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาครูและบุคลากรให้มีทกัษะความรู้ความสามารถของศตวรรษท่ี 21 
(โดยสร้างและรักษาคนเก่งไวก้บัโรงเรียนได)้ ประกอบดว้ย 4 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยุทธ์ท่ี 4 พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม 
ผูเ้รียนให้เกิดทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และความเป็นครูมืออาชีพในยุค 4.0ประกอบด้วย 
5 นโยบาย/แนวด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการบริหารงบประมาณประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ คือ 
 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมผูบ้ริหารให้มีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน  
การเงินการบญัชี ตามหลกัธรรมาภิบาลประกอบดว้ย 2 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงบประมาณอยา่ง
สร้างสรรคแ์นวด าเนินการประกอบดว้ย 5 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล
ประกอบดว้ย 1 นโยบาย/แนวด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการบริหารทัว่ไปประกอบดว้ย 6 กลยทุธ์ คือ 
 กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการจดั
การศึกษาประกอบดว้ย 1 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาระบบการส่ือสารภายในองคก์รใหเ้ขา้ถึงและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน
ประกอบดว้ย 2 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
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กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาช่องทางการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน ใช้ New Media ประกอบด้วย 
2 นโยบาย/แนวด าเนินการ 

กลยุทธ์ท่ี 4 พฒันาการวางระบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกบัสภาพ
โรงเรียนและการเปล่ียนแปลงของสังคมประกอบดว้ย 1 นโยบาย/แนวด าเนินการ 

กลยุทธ์ท่ี 5 เสริมสร้างเครือข่ายความเขม้แข็งดา้นคุณภาพการศึกษาให้กบัโรงเรียนใน
สังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยทุกโรงเรียนประกอบดว้ย 2 นโยบาย/แนวด าเนินการ 

กลยุทธ์ท่ี 6 เร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ  ระดมสรรพก าลังทั้ งในระดับ
ทอ้งถ่ิน ประเทศ และระหว่างประเทศ  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ประกอบดว้ย 2 นโยบาย/แนวด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านภาวะผู้น า ประกอบดว้ย 6 กลยทุธ์ คือ 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทกัษะการบริหาร
สถานศึกษาท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579
ประกอบดว้ย 5 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาชุดแนวคิด (Mindset) ดา้นคุณธรรม เจตคติ ค่านิยม ในการบริหารโรงเรียน 
ยคุ 4.0ประกอบดว้ย 2 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของดชันีช้ีวดัระบบ กระบวนการและผลลพัธ์ของการจดัการศึกษาประกอบด้วย 2 นโยบาย/
แนวด าเนินการ 
 กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาผูบ้ริหารและทีมงานในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรประกอบด้วย 1 
นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยุทธ์ท่ี 5 จดัการศึกษาสืบทอดตามอุดมการณ์ในการจดัการศึกษาของผูก่้อตั้งและอตัลกัษณ์
ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยประกอบดว้ย 5 นโยบาย/แนวด าเนินการ 
 กลยทุธ์ท่ี 6 เตรียมและพฒันาผูบ้ริหารรุ่นใหม่ประกอบดว้ย 7 นโยบาย/แนวด าเนินการ 

3. การตรวจสอบคุณภาพของยุทธศาสตร์ในด้านความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและ 
ความเป็นประโยชน์ตามวตัถุประสงค์การวจัิยข้อ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดด้งัน้ี 

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการและภาวะผูน้ าเพื่อการด ารงอยู่ของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิ
แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยทั้ง 5 ดา้นคือ ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารวชิาการยทุธศาสตร์ดา้น
การบริหารบุคคล ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารงบประมาณ ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารทัว่ไปและ
ยทุธศาสตร์ดา้นภาวะผูน้ า ผลการตรวจสอบคุณภาพของยทุธศาสตร์พบวา่ ยุทธศาสตร์มีความเป็นไปได ้
ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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อภิปรายผล 
โรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ก่อตั้งโดยมิชชนันารี มีประวติั

ความเป็นมาท่ียาวนานและมีช่ือเสียงไดรั้บการยอมรับจากสังคมโรงเรียนสังกดัมูลนิธิฯทุกโรงเรียน 
มีจุดเด่นในเร่ืองของการบ่มเพาะนกัเรียนทั้งในดา้นคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกบัวชิาการ และเนน้ในดา้น
ภาษาองักฤษ  อีกทั้งนโยบายของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยให้มีการช่วยเหลือกนัของ
โรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในระเทศไทย โดยจดักลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือกนัเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนร่วมกนั ด าเนินการและสืบสานนโยบายของผูก่้อตั้งโรงเรียน 
บริหารจดัการภายใตก้ารดูแลของส านกังานพนัธกิจการศึกษา สภาคริสตจกัรในประเทศไทย เป็น
ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยกับโรงเรียน
รัฐบาลท่ีไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาล แต่โรงเรียนในสังกดัมูลนิธิฯ ตอ้งอยู่ไดด้ว้ย
คุณภาพของนกัเรียน ผูป้กครองตอ้งให้ความเช่ือถือและให้ความไวว้างใจว่า โรงเรียนมีโปรแกรม
และกิจกรรมทางวิชาการท่ีสามารถเป็นทางเลือกของนกัเรียนไดอ้ย่างหลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่า
และคุณค่าเพิ่มในตวัผูเ้รียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง มากพอท่ีจะเป็นหลกัประกนัต่อความส าเร็จทั้งดา้น
การศึกษาต่อและต่อคุณภาพชีวิตของผูเ้รียนในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นการบริหารจดัการผูบ้ริหาร
ตอ้งก้าวทนัการเปล่ียนแปลง มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พฒันาคุณภาพ
นกัเรียนให้เป็นท่ียอมรับของสังคม ตอ้งพฒันาและรักษาจุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของครูและ
นกัเรียน ท่ีสังคมให้การยอมรับมาชา้นานวา่มีความงดงามในการครองตนอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม 
ไดอ้ยา่งชดัเจน (Spears and Lawrence, 2002; Maxwell, 2003; ว วชิรเมธี, 2552)  

ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทยท่ีส าคญัคือ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  ปัจจยัทางสภาพแวดล้อม และปัจจยัทางเทคโนโลยีนั้น
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นปัจจยัส าคญัในการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบนั เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต เด็กรุ่นใหม่จะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลและการเรียนรู้ท่ีไม่มีขอบเขตขอ้จ ากดั ผูค้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย
ผา่นเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ชดัเจน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวก
สมยัใหม่มีตน้ทุนสูง และมีการเปล่ียนแปลงเร็วจึงส่งผลต่อการจดัหาและน ามาใช้ในการพฒันา
คุณภาพของนกัเรียนท่ีตอ้งใช้งบประมาณจ านวนมาก ครูและบุคลากรในสถานศึกษาก็จ  าเป็นตอ้ง
สามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เป็นเคร่ืองมือในการค้นควา้พฒันา
ความรู้ของตนเองและน ามาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาอีกดว้ย ทั้งน้ีการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยีของบุคลากรในสถานศึกษาจะมีระดบัความสามารถท่ีแตกต่างกนั การน าเอาเทคโนโลยี
มาใชจึ้งจ าเป็นตอ้งมีแผนการบริหารจดัการท่ีดี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558,  75-78) และสอดคลอ้งกบั 
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Rubach, 1995 (อา้งถึงในเนตร์พณัณา ยาวิราช, 2558, 65) ท่ีกล่าววา่ เม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียน องค์การ
ทุกองค์การจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยอาจมีการปรับร้ือระบบ (Reengineering) 
การปรับโครงสร้างการปฏิรูป (Transforming) การปรับองค์การแบบแนวราบ (Flattening) การลดขนาด
องคก์าร (Downsizing) ทั้งน้ีเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากการแข่งขนัในระดบัสากลมีมากข้ึน  

ผลการวิจยัน้ียงัพบว่า ผูบ้ริหารมีแผนการสร้างและพฒันาบุคลากรของโรงเรียนท่ีไม่
ต่อเน่ือง ขาดช่วงในการเตรียมผูบ้ริหารระดับสูง เม่ือบุคลากรมารับต าแหน่งผูบ้ริหารใหม่ ตอ้ง
เรียนรู้งานและพฒันางานดว้ยตนเอง ส่งผลต่อการบริหารจดัการดา้นความเขม้แข็งของคุณภาพการศึกษา
และความย ัง่ยืนของสถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย จากประเด็น
ดงักล่าว ผูว้ิจยัเห็นว่าการสร้างและพฒันาภาวะผูน้ า เพื่อเตรียมบุคคลสืบทอดการเป็นผูบ้ริหารรุ่น
ต่อไปของสถานศึกษานั้น ถือเป็นภาระส าคญัสูงสุดท่ีตอ้งกระท าอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะต้อง
รองรับการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 การสร้างผูน้ าองค์การจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่ง 
ซ่ึง Kouzes & Posner (2006) กูรูทางการบริหารจดัการและภาวะผูน้ า กล่าวไวว้่า “มรดก (Legacy) 
ส าคญัสูงสุดท่ีผูน้ าองค์การตอ้งทิ้งไวก่้อนจากไป ก็คือ การสร้างผูอ่ื้นข้ึนเป็นผูน้ ารุ่นใหม่สืบทอด
ต่อไป”ซ่ึงจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงขององคก์ารในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีทา้ทายต่อ
การบริหารงานผูบ้ริหารเผชิญกบัความไม่แน่นอนในการแข่งขนั ซ่ึงโยก้ี เบอร์ร่า (Berra, 2008, อา้งถึง
ใน เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2558,70) กล่าวถึงความส าเร็จขององค์การในศตวรรษท่ี 21 ต้องมี
คุณลกัษณะสรุปไดคื้อ 1) รวดเร็ว 2) ค านึงถึงคุณภาพ 3) ค  านึงถึงพนกังาน 4) ค านึงถึงลูกคา้ และ  
5)มีขนาดเล็ก (Smaller) องคก์รจะตอ้งปรับตวัเพื่อใหอ้งคก์รสามารถอยูร่อดไดส้รุปได ้คือ 1) เป็นองคก์รท่ีมี
ความคล่องตวัทางธุรกิจ (Business Agility)  2) มีการวางแผนยุทธศาสตร์เก่ียวกบัการใช้บุคลากร (Strategic 
Workforce Planning) 3) มีการเตรียมความพร้อมขององค์กรตลอดเวลา และถือวา่ความพร้อมเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีสุดในการแข่งขนั (Pursuit of Readiness) 4) มีการประมวลขอ้มูลและใช้ขอ้มูลอย่างชาญฉลาด 
(Gathering and Using Data) 5) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning or Ganization) และ 6) มีทรัพยากร
บุคคลท่ีทรงคุณค่าอย่างย ัง่ยืน (Talent Management Sustainability) การบริหารจดัการองค์กรใน
ศตวรรษท่ี 21 จะประสบความส าเร็จ ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล ทนัสมยั และกา้ว
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์รในปัจจุบนั เพื่อให้องคก์ร
สามารถบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่งสูงสุด 

นอกจากน้ีผลการวิจยัยงัพบวา่ การวิจยัเชิงพฒันาเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในแต่ละ
สถานศึกษามีน้อย การนิเทศ ก ากับและติดตามคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูจากทีม
วิชาการและทีมบริหารไม่ต่อเน่ือง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพฒันางานวิชาการ
ร่วมกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง ทั้งรัฐและเอกชนในประเทศ รวมทั้งสถานศึกษาในต่างประเทศมีนอ้ย 
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 ส าหรับแนวทางในการแกปั้ญหาการบริหารจดัการในยุคการเปล่ียนแปลงเพื่อความอยู่
รอดของสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในแต่ละดา้น สรุปไดด้งัน้ี  

ดา้นการบริหารวิชาการ ผูบ้ริหารต้องมีภาวะผูน้ าท่ีมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 
(Kotter, J.P. (1997) มีความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Senge.,1990, Sergiovanni, 2013) มีทักษะ
การบริหารสถานศึกษาท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลง (Leithwood, 1999. Fullan, M. 2006) พัฒนา
หลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตอบสนองต่อความสนใจ ความต้องการของผูเ้รียน และการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นการศึกษา พฒันาคุณภาพการศึกษาโดยการจดัการศึกษาตามทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (Bellanca, & Brandt, 2010) ตลอดจนพฒันาความรู้ครูดา้นการท าวิจยัในชั้นเรียน
เป็นแบบอยา่งพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัภาวะผูน้ าใฝ่บริการตาม
แนวคิดของ Greenleaf, 1971 cited in Spears and Lawlence, (2002) ซ่ึงเป็นแนวคิดในเชิงปฏิบติัท่ีได้ผล
จริงเพราะคนท่ีมีจิตใจรับใชผู้อ่ื้นก่อนท่ีจะคิดถึงตวัเองมีโอกาสจะเรียนรู้และพฒันาตวัเองให้เป็นผูน้ า
ท่ีดีไดม้ากกว่าคนท่ีคิดถึงแต่ตวัเองก่อน มีผูศึ้กษาคุณลกัษณะของผูน้ าแบบใฝ่บริการ ตามแนวคิด
ของGreenleaf (Spears, 2004 และ Covey, 2006) สรุปไดด้งัน้ี 1) มีทกัษะในการฟัง (Listening) 2) มี
ความเข้าใจคนอ่ืน (Empathy) 3) มีความสามารถกระตุ้นให้ก าลังใจคนอ่ืน (Healing) 4) มีความรู้สึก
ตระหนกั (Awareness) 5) มีความสามารถเกล้ียกล่อมผูอ่ื้น (Persuasion) 6) มีความสามารถมองเห็นภาพเชิงองค์
รวม (Conceptualization) 7) มีความสามารถคาดการณ์ในอนาคต (Foresight) 8) มีความสามารถใส่ใจดูแล
ส่วนรวม (Stewardship) 9) ให้ความส าคัญต่อการเติบโตและพัฒนาผู ้อ่ืน (Commitment to the 
Growth of People) และ10) มีความสามารถสร้างความเป็นชุมชน (Building Community)นอกจากน้ี
ยงัสอดคล้องกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579 ท่ีมีเป้าหมายด้านผูเ้รียนนั้นมุ่งพฒันา
ผูเ้รียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทกัษะและ
คุณลกัษณะดงัน้ี (Bellenca, & Brandt, 2012) 

3Rs ไดแ้ก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
8Cs ไดแ้ก่ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม  (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เขา้ใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทศัน์ (Cross – cultural Understanding) ทกัษะดา้นความร่วมมือการท างาน
เป็นทีมและภาวะผูน้ า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศและ                
การรู้ เท่ าทันส่ื อ  (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิ วเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะ                 
การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม (Compassion 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, 75-78) 
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 ด้านการบริหารบุคคล ผูบ้ริหารตอ้งสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยย์ุค Thailand 4.0  
สร้างความตระหนกัให้บุคลากรมีเจตคติท่ีดี มีความจงรักภกัดีต่อสถาบนั (Brand Loyalty) พฒันาครู
และบุคลากรให้มีทกัษะความรู้ความสามารถของศตวรรษท่ี 21 โดยสร้างและรักษาคนเก่งไวก้บั
โรงเรียนได ้พฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมผูเ้รียน
ให้เกิดทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และความเป็นครูมืออาชีพในยุค 4.0 ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้ าท่ี
พยายามเปล่ียนแปลงผูต้ามให้ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความไวว้างใจ เกิดความจงรักภกัดี 
คลอ้ยตามและเช่ือถือในตวัผูน้ า ท าให้ผูต้ามเกิดความมัน่ใจในตนเอง พยายามแกปั้ญหาในการปฏิบติั 
รับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพื่อองคก์ร โดยองค์ประกอบภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีลกัษณะเฉพาะ 4 
ประการท่ีสอดคลอ้งกนัคือ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 2) การสร้างแรงบนัดาลใจ 3) การกระตุน้
ทางปัญญา และ 4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สอดคล้องกับ (Bass, 1997, 756-757, สุเทพ               
พงศศ์รีวฒัน์, 2550, 331-340, ชีวนิ อ่อนละออ, 2553, 128, และวโิรจน์ สารรัตนะ, 2547, 40-52) 

ด้านการบริหารงบประมาณ ผูบ้ริหารต้องมีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์
การเงิน  การเงินการบญัชี ตามหลกัธรรมาภิบาล และการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ซ่ึง
อธิปัตย ์คล่ีสุนทร, (2547) สรุปว่า ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวตัน์นั้นมุ่งบรรลุ 3 ประเด็น
คือ 1) ใชค้นเท่าเดิมท างานไดม้ากข้ึน 2) งานเท่าเดิมแต่ใชค้นนอ้ยลง และ 3) คุณภาพของงานตอ้งดี
เท่าเดิมหรือดีกว่า ซ่ึงการจะบรรลุ 3 ประเด็นดงักล่าวตอ้งใช้ 7 องค์ประกอบ คือ 1) การใช้ระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการตดัสินใจให้มากข้ึน 2) การบริหารทางไกล 3) การหาความรู้
ท างานกบัระบบคอมพิวเตอร์4) การมองการณ์ไกล 5) การใชห้น่วยงาน/องคก์รอ่ืนท างาน 6) การจดั
รูปองคก์รท่ีท างานไดฉ้บัไวและ 7) การพฒันาบุคลากร นอกจากน้ีการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนจะตอ้งใช้ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  2) การถนอมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสภาพแวดลอ้ม 3) ผูบ้ริหารและผูใ้ชเ้ทคโนโลยตีอ้งเป็นผูมี้จริยธรรมและคุณธรรมสูงและ 
4) การรวมตวัเป็นบริษทัขา้มชาติ เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 

ดา้นการบริหารทัว่ไป ควรมีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา พัฒนาช่องทางการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์โรงเรียน โดยใช้ New Media 
เสริมสร้างเครือข่ายความเขม้แข็งดา้นคุณภาพการศึกษาให้กบัโรงเรียนในสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทยทุกโรงเรียนเร่งสร้างและแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพก าลงัทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 
ประเทศ และระหวา่งประเทศ ผูน้ ายคุใหม่ตอ้งมีภาวะผูน้ ากลยทุธ์มีคุณลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ การส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในการส่ือสารไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งมีการเจรจาต่อรอง
ใหป้ระสบผลส าเร็จ ท่ีส าคญัมีการแกปั้ญหาและตดัสินใจอยา่งชาญฉลาด (กณัฑก์ณัฐ สุวรรณรัชภูม,์ 2556) 
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สอดคล้องกบั ปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ, 2556 สรุปภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์              
2) การทบทวนกลยทุธ์ 3) การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ และ 4) การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั  

ด้านภาวะผูน้ า ควรมีการพฒันาผูบ้ริหารและทีมงานในด้านการวิจยัเพื่อพฒันาองค์กร จดั
การศึกษาตามอุดมการณ์ของผูก่้อตั้งและอตัลกัษณ์ของโรงเรียนสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย อีกทั้งมีการเตรียมและพฒันาผูบ้ริหารรุ่นใหม่ สอดคลอ้งกบัรัตติกรณ์ จงวิศาล (อา้งถึง
ในอนงคว์รรณ อุประดิษฐ์, 2560, 34) ท่ีกล่าววา่ผูน้ าเป็นผูท่ี้มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาและ
การจดัการองค์การ ผูบ้ริหารหรือผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง สามารถท าให้ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานขององค์การสูงข้ึน อีกทั้ ง Spears, (2004)  และ Covey, (2006) ท่ีกล่าวถึง 
คุณลกัษณะของผูน้ าแบบใฝ่บริการผูน้ าตอ้งมีภาวะผูน้ าใฝ่บริการให้ความส าคญัต่อการเติบโตและ
พฒันาผูอ่ื้นและมีความสามารถสร้างความเป็นชุมชน นอกจากน้ีการวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
มีความส าคญัต่อองคก์รเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ียุทธศาสตร์ท่ีดีมีประสิทธิภาพเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมีภาพรวม
ท่ีชดัเจนครบทุกดา้น ไม่ปรากฏเพียงดา้นเดียวเป็นภาพท่ีสมบูรณ์ อนัเป็นความหมายของบูรณาการ 
(เสรี พงศ์พิศ, 2551 อา้งถึงใน ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์, 2560, 20) ในส่วนของการสร้างความ
ศรัทธา และจงรักภกัดีต่อองค์กร (Brand Loyalty) นั้น ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรมีการปลูกจิตส านึกครูและ
บุคลากรให้เกิดความตระหนักและรักองค์กร โดยน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาช่วย เพื่อให้เขา้ถึง
ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้มากยิ่งข้ึน โดยการเอาใจใส่ผูค้นให้มากข้ึนดว้ยการส่งผ่านขอ้มูลทุกอย่างใน
รูปแบบดิจิทลัในอินเตอร์เนตด้วยการบอกต่อบนออนไลน์ในเชิงบวก ซ่ึงสอดคล้องกับ Kotler                    
(2560) ท่ีกล่าวถึง“การบอกต่อในโลกออนไลน์นั้นทรงพลงัมากในยุคปัจจุบนั ส่ิงท่ีแบรนด์พยายาม
ส่ือสารและสร้างภาพจะไร้ความหมายส้ินเชิง ถ้าแบรนด์นั้นเต็มไปดว้ยภาพลกัษณ์ลบ ๆ บนโลก
ออนไลน์ไม่วา่เวลาจะเปล่ียนไปหรือเทคโนโลยจีะพฒันาไปมากอยา่งไรผูค้นยงัตอ้งการส่ือสารกบั
คนอยูดี่ ดงันั้นคนก็ยงัเป็นแกนส าคญัหรือหวัใจหลกัของการตลาดในทุกยคุทุกสมยั” 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  ส านักงานพนัธกิจการศึกษาสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ควรมีการวางแผนการ
พฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารอยา่งเขม้แข็งต่อเน่ือง โดยมีหลกัสูตรการอบรมระดบัมืออาชีพเหมือน
ของภาครัฐและในต่างประเทศและควรมีการสร้างผูน้ ารุ่นใหม่โดยใหผู้น้  ารุ่นเก่าช่วยสอนงาน 

2.  ส านักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ควรหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานและภาวะผูน้ าแต่ละโรงเรียนท่ีสอดคล้องและ
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เหมาะสมกบับริบท ไม่ควรใช้รูปแบบเดียวกนั แต่ควรมีการปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมกบั
บริบทของแต่ละโรงเรียนสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 มีแผนการสร้างบุคลากรทดแทนต าแหน่งอย่างต่อเน่ืองส าหรับผูท่ี้จะเข้าสู่
ต าแหน่งบริหาร 

2.2 มีการใช ้Outsource จากภายนอกมาช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก  
2.3 เร่งพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ใน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานคุณภาพ

ของผูเ้รียน มาตรฐานครู มาตรฐานผูบ้ริหารและมาตรฐานสถานศึกษา โดยเน้นระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและบทบาทของพนัธกิจการศึกษาคือ การ Coaching แต่ละโรงเรียน 

3. การก าหนดแนวทางในการพฒันาสถานศึกษาสังกดัมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรใน
ประเทศไทย ทั้งในระดบันโยบายและระดบัปฏิบติัใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. การน ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละโรงเรียนควรมีการปรับ
นโยบาย/แนวด าเนินการ รวมถึงการจดัโครงการ กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน 

2.  การใช้กรอบคิดของโรงเรียนขนาดใหญ่ในการบริหารงานมาใช้กบัโรงเรียนขนาด
เล็ก ไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบทได ้เช่น การเปิดหลกัสูตร IEP EP ซ่ึงโรงเรียนขนาดเล็ก
ไม่มีความพร้อมทั้งงบประมาณ ครู การจา้งครูชาวต่างชาติ รวมทั้งความพร้อมของผูป้กครอง ตอ้ง
อาศยัความช่วยเหลือจากโรงเรียนท่ีเป็นคู่พฒันา 

 3. โรงเรียนภายใตมู้ลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยตอ้งพฒันาคุณภาพการศึกษา
ดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ เปิดหลกัสูตรท่ีหลากหลายท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
นักเรียน หลักสูตรสองภาษา (English Program) และมีแผนการบริหารจดัการท่ีดีในน าเอาเทคโนโลยี  
มาใชก้ารพฒันาคุณภาพของนกัเรียน 

4. โรงเรียนภายใต้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยควรมีการจดักลุ่มเพื่อ
ช่วยเหลือกนัในดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ รวมทั้งรวมกลุ่มเพื่อสร้างและแสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือการพฒันางานวิชาการ ร่วมกบัสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง ทั้ งรัฐและเอกชนในประเทศ รวมทั้ง
สถานศึกษาในต่างประเทศเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างเครือข่ายความเขม้แขง็ 

5. สถานศึกษาควรมีการปรับรูปแบบสวสัดิการของครู และบุคลากรท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของครูและบุคลากรในองคก์ร โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก  
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 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาภายใตมู้ลนิธิ

แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย กบัภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาใหเ้กิดความมัน่คงและย ัง่ยนื  

2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าสถานศึกษาศตวรรษท่ี 21 
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