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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ในการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบก
อุปถัมภ์ 2) ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ 3) พัฒนากลยุทธ์การ
บริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ จานวน 9 โรงเรี ยน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ระดับความต้องการจาเป็ นด้วย
ค่าดัชนี (PNImodified) และ การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจยั พบว่า 1. จากสภาพแวดล้อมภายใน สภาพปั จจุบนั อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.1335) โดยด้านการจัดการกระบวนการ
มี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุด (x̄ = 4.1731) สภาพที่ พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.4126) โดยด้านผลลัพธ์มีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด (x̄ = 4.4434) ส่ วน
สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 3.7458) โดยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (x̄ = 4.1333)
สภาพที่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̄ = 4.7125) โดยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด (x̄ = 4.7500) เท่ากันกับด้าน
เศรษฐกิจ (x̄ = 4.7500)
2. จุดแข็งที่สาคัญคือ การวัด การวิเคราะห์และจัดการเรี ยนรู ้ (PNImodified = 0.0578)ในส่ วนของจุดอ่อนนั้นคือการวางแผนกลยุทธ์
(PNImodified = 0.0744) ด้านโอกาสนั้น ปั จจัยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ ถือเป็ นโอกาสที่สุด (PNImodified = 0.1510) ในส่ วนของภาวะ
คุกคามที่สุดคือปั จจัยด้านเศรษฐกิจ (PNImodified = 0.4473)
3. กลยุทธ์การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก , 23 กลยุทธ์รอง และ 107 แนว
ทางการดาเนิ นการ กลยุทธ์หลักได้แก่ 1) นากลยุทธ์เชิ งธุ รกิจมาประยุกต์ในการจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ 2) นาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศอย่างมี
ทิ ศทางและมี ประสิ ทธิ ภาพ 3) ปฏิรูปการบริ หารงานวิชาการให้เข้มแข็ง 4) สร้ างความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของโรงเรี ยน
กองทัพบกอุปถัมภ์ และ 5)เสริ มสร้างพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
คาสาคัญ : กลยุทธ์ การบริ หาร ความเป็ นเลิศ

Abstract
The purposes of this research were to: 1) study the current conditions and the desirable conditions of administration towards
excellence of the Army sponsor schools ) to study the strengths, weaknesses, opportunities, and threats in administration towards excellence
of the Army sponsor schools 3) To develop the administration strategy towards excellence of the Army sponsor schools. The population
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
79
10 (September - December) 78 - 88 (2020) Vol. 10, No. 3
used in this research were 9 sponsored army schools. The research instruments were a document analysis, an interview, a questionnaire and
a conversational record form from experts and relevant persons. Data were analyzed with a descriptive statistics, mean, percentage, standard
deviation, PNI Modified, and content analysis.
The research results were as follows;
1. The internal environment in the current condition was at a high level (x̄ = 4.1335). The process management was at the highest
average (x̄ = 4.1731). The desirable condition was at a high level (x̄ = 4.4126), with the highest average result (x̄ = 4.4434). The current
condition was at a high level (x̄ = 3.7458). The political and the government policy were at the highest average (x̄ = 4.1333). The desirable
condition was at the highest level (x̄ = 4.7125). The political and government policy were at the highest average (x̄ = 4.7500) and equal to
the economic (x̄ = 4.7500)
2. An important strength was measurement, analysis and learning management (PNImodified = 0.0578). As for the weakness,
strategic planning (PNImodified = 0.0744) for the opportunity, political factors and government policies were the highest opportunity
(PNImodified = 0.1510). The highest threatening was the economic factors (PNImodified = 0.4473).
3. The management’s strategies toward excellence in the army sponsor schools consisted of 5 main strategies, 23 secondary
strategies and 107 implementation methods. The key strategies were: 1) Apply the business strategy to management towards excellence
2) Lead the organization towards excellence directly and efficiently. 3) Reform the academic administration intensely 4) Create a distinctive
identity for the Army sponsor schools and 5) Strengthen the administrator, teachers and personnel to work professionally
Keywords : Strategy, Administration, Excellence

บทนา
การศึกษาคือรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาเป็ นกระบวนการ พัฒนาบุคคลซึ่ งเป็ นสมาชิ กของ
สังคมให้เป็ นผูม้ ี คุณภาพและมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งในด้านความรู ้ ทักษะ และเจตคติ ตั้งแต่แรกเกิ ดและทุ กช่ วงชี วิต
ถ้า บุ ค คลในสั ง คมเป็ นผูม้ ี คุ ณ ภาพและคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์แ ล้ว ก็ จ ะเป็ นก าลัง ในการท าประโยชน์ ใ ห้ กับ สั ง คมและ
ประเทศชาติ โดยรัฐมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพทัว่ ถึงและเพียงพอ
การบริ หารสถานศึกษามีความสาคัญอย่างยิง่ โดยการบริ หารกลยุทธ์เป็ นงานสาคัญของผูบ้ ริ หารที่เกี่ยวข้องกับการกาหนด
แผนกลยุทธ์ขององค์กรและการนากลยุทธ์น้ นั ไปสู่ การปฏิบตั ิเพื่อให้องค์กรมีแนวทางการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดที่ไม่เป็ นไปตามความคาดหมายผูบ้ ริ หารจะต้องมีหน้าที่ปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้ถา้ ปราศจากกลยุทธ์องค์กรก็จะไม่มี
แนวทางที่ชดั เจนในการดาเนิ นงานขาดแผนในการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับสภาพองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดการเรี ยนการ
สอนเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริ หารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะ
ให้ สถานศึกษาดาเนิ นการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ ว สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ
การมี ส่วนร่ วมจากผูม้ ี ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริ หารและการจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการวัดผลและประเมิ นผล รวมทั้งการวัดปั จจัยเกื้ อหนุ นการพัฒนา
คุ ณ ภาพนัก เรี ยน ชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น ได้อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการจัด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพนั้ น ย่ อ มต้อ งอาศัย
การบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะการกาหนดมาตรฐานหรื อคุณภาพทางการศึกษาจะพิจารณาผลงานด้าน
วิชาการเป็ นสาคัญงาน วิชาการจึ งนับ ได้ว่าเป็ นงานหลักในการบริ หารโรงเรี ย น เพราะเป็ นงานที่ เกี่ ยวกับ การเรี ย นการสอน
ส่ วนงานอื่นควรเป็ นการสนับสนุนให้งานวิชาการดาเนินไปด้วยดีหรื ออาจกล่าวได้วา่ งานวิชาการเป็ นหัวใจของโรงเรี ยน [1]
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เนื่องจากโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ ณ ปั จจุบนั มีหลายโรงเรี ยนต้องปิ ดหรื อยุบเลิกกิจการไป หลายโรงเรี ยนได้โอนไป
ให้กระทรวงศึ กษาธิ การดู แลต่อ ก็ดว้ ยเหตุผลด้านการบริ หารกิ จการของโรงเรี ยนที่ ตอ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถในการบริ หาร
โดยผูท้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารการศึกษา ซึ่ งกองทัพบกเองไม่ได้มีความรู ้ความชานาญในด้านนี้ โดยตรง ประกอบกับ
สภาพของสถานศึกษาในปั จจุบนั ที่ตอ้ งมีการแข่งขันในด้านจานวนนักเรี ยน ในอดีตหากโรงเรี ยนไหนไม่สามารถปรับตัวหรื อมีกล
ยุทธ์ ในการบริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ย นนั้นก็ไม่ สามารถดาเนิ นกิ จการอยู่รอดต่ อ ไปได้ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งนาสภาพธรรมชาติ ของ
โครงสร้างการศึกษา ดังกล่าว มาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการออกแบบการวิจยั ในครั้ งนี้ ดว้ ย สรุ ปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว ปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการบริ หารโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศต่อไป
จากสภาพการด าเนิ น งานการพัฒ นาโรงเรี ย นประกอบกับ การมี นโยบายกลยุท ธ์ จุ ดเน้นที่ ก าหนดแนวทางไว้อ ย่า ง
หลากหลายทาให้การดาเนิ นงานของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ไม่เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน เพื่อให้สถานศึกษามีกลยุทธ์เป็ น
แนวทางนาไปสู่ การปฏิ บ ัติในทิ ศ ทางเดี ย วกันอย่างเป็ นเอกภาพ เกิ ดผลตามมาตรฐาน ทราบสภาพความต้องการการพัฒ นา
สถานศึกษาของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ว่ามีลกั ษณะอย่างไร ผูว้ ิจยั จึงต้องการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนกองทัพบก
อุปถัมภ์สู่ความเป็ นเลิศ ในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ในการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์
2. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์

วิธีดาเนินการ
การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยใช้ระเบี ยบวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed method) ประกอบด้วยข้อมู ลเชิ งปริ มาณ และข้อมู ลเชิ ง
คุ ณ ภาพ โดยศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นกองทัพ บกอุ ป ถัม ภ์
แหล่งข้อมูลในขั้นตอนนี้ ได้แก่ เอกสาร ตารา บทความ งานวิจยั และสื่ ออิเลกโทรนิ กส์ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยนามา
วิเคราะห์เอกสารและสังเคราะห์ แล้วจัดเป็ นหมวดหมู่ และสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ความต้องการ เป้าหมาย นโยบายและแนวทางการพัฒนากลยุทธ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ได้แ ก่ โรงเรี ย นกองทัพบกอุ ป ถัม ภ์ที่ ท าการสอนในระดับ การศึ กษาขั้นพื้ นฐานทั้ง หมด
จานวน 9 แห่งโดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลคือ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน 1 คน กรรมการสถานศึกษา 1 คน และครู ที่ปฏิบตั ิการโรงเรี ยนกองทัพบก
อุปถัมภ์ 9 แห่ง จานวน 414 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 432 คน ใช้วิธีการแบบเจาะจง (purposive method )
เครื่ องมือและการพัฒนาเครื่ องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ ที่เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริ หารการศึกษา
เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (semi-structured interview) ประกอบด้วย ประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน
และบริ บทของโรงเรี ยน จัดทาเป็ นข้อสรุ ปเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศ
2. แบบสอบถามกลยุทธ์การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพื่อทราบสภาพปั จจุบนั และสภาพที่
พึงประสงค์จากปั จจัยภายใน 7 ด้านและปั จจัยภายนอก 4 ด้าน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
สร้ างและตรวจสอบคุ ณภาพด้วยการนาแบบสอบถามที่ ผ่านการแก้ไขปรั บปรุ งแล้ว ให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 5 ท่ าน พิจารณา
ตรวจสอบความถู กต้องด้านโครงสร้ างเนื้ อหา (Content validity) เพื่อพิจารณาความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้
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ความครอบคลุ มและสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ จุ ดประสงค์ของการสอบถาม มี ค่ า IOC อยู่ระหว่าง .60-1.00 จากนั้น
นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ ตรวจสอบอีกครั้งก่อนนาไปทดลองใช้ (Try out) กับผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน กรรมการสถานศึกษา และครู ผูส้ อนของโรงเรี ยน ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อนามาตรวจสอบความเชื่ อมัน่
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .99
3. แบบวิเคราะห์ ขอ้ มู ล SWOT และ TOWS Matrix จัดทาเป็ นตารางวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix เป็ นรายคู่
ประกอบด้ว ย SO (จุ ด แข็ง - โอกาส) ST (จุ ด แข็ง – ภาวะคุ ก คาม) WO (จุ ด อ่ อ น – โอกาส) WT (จุ ด อ่ อ น – ภาวะคุ ก คาม)
ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์
4. แบบบันทึกการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ (connoisseurship) ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการบริ หารโรงเรี ยนเอกชน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารการศึกษา จานวนทั้งสิ้ น 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในวิชาชี พและความเชี่ ยวชาญด้านความรู ้เกี่ยวกับการบริ หารการศึกษา จัดทาคู่มือการสัมมนาอิง
กลุ่ ม ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ประกอบด้ว ย ค าชี้ แ จง ประเด็น การสั ม มนาอิ ง กลุ่ ม ประกอบด้ว ยประเด็น กลยุท ธ์ ห ลัก กลยุท ธ์ ร อง และ
วิธีดาเนิ นการ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศ
ของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ เป็ นสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ แบบเลือกตอบ (check list)
5. แบบบันทึกการประชุมเพื่อรับฟั งความคิดเห็นการประชุมเชิงนโยบาย (Policy meeting) ของผูบ้ ริ หารและผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์เพื่อร่ วมกันวิพากษ์ ร่ วมให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม
จากผลการวิจยั ที่ดาเนิ นการแล้วในขั้นตอนที่ผา่ นมา เพื่อกาหนดแนวทางในการนากลยุทธ์การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยน
กองทัพบกอุปถัมภ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลและประเมินผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากเอกสาร งานวิจัย แบบสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูท้ รงคุ ณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์ เชิ งเนื้ อหา
(Content Analysis) แบบวิเคราะห์เอกสาร คือ แบบศึกษา รวมรวมและสรุ ปข้อมูลที่ ได้จากการสรุ ปกิ จกรรม การศึกษาเอกสาร
ตาราและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีลกั ษณะเป็ นตารางบันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่ งประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอน
ที่ 1 ข้อมูลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่ อสกุล ตาแหน่ ง ระยะเวลาการดารงตาแหน่ ง และตอนที่ 2 คาถามที่ เกี่ ยวข้องกับสภาพ
ปัจจุบนั ความต้องการ เป้าหมาย นโยบายและแนวทางการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์
2. การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ ง และประสบการณ์ในการทางาน
ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ (percentage)
3. การวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการนาองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและ
ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย การวัด การวิ เ คราะห์ แ ละจัด การเรี ย นรู ้ การมุ่ ง เน้น ผูป้ ฏิ บ ัติ ง าน การจัด การกระบวนการ และผลลัพ ธ์
ใช้การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ ย( X ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดยมี เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ ยของคะแนน [2] คือ
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึงระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากที่สุด 3.51 - 4.50 หมายถึงระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถึงระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อย และ 1.00 - 1.50
หมายถึงระดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
4. วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นของสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ จุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ Priority Need Index Modified (PNI modified)

สรุปผลการวิจยั
1. สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์
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1) สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในในภาพรวม สภาพปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 4.1335, S.D.=0.7607) เมื่อพิจารณารายด้านและ
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านการจัดการกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสภาพปั จจุบนั สู งที่สุด (x̄ = 4.1731, S.D.= 0.6648) สภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม
สภาพที่ พึ ง ประสงค์อ ยู่ใ นระดับ มาก (x̄ = 4.4126, S.D.= 0.7140) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นและเรี ย งล าดับ ตามค่ า เฉลี่ ย พบว่ า
ด้านผลลัพธ์มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด (x̄ = 4.4434, S.D.= 0.6022)
2) สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภาพรวม สภาพปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 3.7458, S.D.= 0.6236) เมื่อพิจารณารายด้านและ
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย พบว่า ด้านการเมื องและนโยบายของรั ฐ มี ค่าเฉลี่ยสภาพปั จจุ บนั สู งที่ สุด อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.1333,
S.D.= 0.6578) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกโดยภาพรวม สภาพที่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̄ = 4.7125, S.D.= 0.4499) เมื่อพิจารณารายด้านและเรี ยงลาดับ
ตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านการเมื องและนโยบายของรั ฐ มี ค่าเฉลี่ยสภาพที่ พึงประสงค์สูงที่ สุด อยู่ในระดับมากที่ สุด (x̄ = 4.7500,
S.D.= 0.4388) เท่ากันกับ ด้านเศรษฐกิจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x̄ = 4.7500, S.D.= 0.4434)
2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์
1) จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของการบริ หารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นกองทัพ บกอุ ป ถัม ภ์ จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในภาพรวมนั้น การวางแผนกลยุทธ์ ถือเป็ นจุ ดอ่อนของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบก
อุปถัมภ์ โดย มีค่าความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด (PNImodified = 0.0744) ในส่ วนของจุดแข็งนั้น การวัด การวิเคราะห์และจัดการเรี ยนรู ้
ถือเป็ นจุ ดแข็งของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ โดย มี ค่าความต้องการจาเป็ นต่าสุ ด (PNImodified =
0.0578) ส่ วนโอกาสและภาวะคุกคามของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ในภาพรวม นั้น ปั จจัยด้าน
เศรษฐกิจ ถือเป็ นภาวะคุกคามของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ โดย มีค่าความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด
(PNImodified = 0.4473) ในส่ วนของโอกาสนั้น ปั จจัยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ ถือเป็ นโอกาสของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศ
ของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ โดย มีค่าความต้องการจาเป็ นต่าสุ ด (PNImodified = 0.1510)
3. กลยุทธ์การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ ประกอบด้วยกลยุทธ์แบ่งออกเป็ น 5 กลยุทธ์หลัก,
23 กลยุทธ์รอง และ 107 แนวทางการดาเนินการ ดังนี้
กลยุทธ์หลักที่ 1 นากลยุทธ์เชิ งธุ รกิ จมาประยุกต์ในการจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ เป็ นกลยุทธ์เชิ งรั บ เพื่อลดจุ ดอ่อนและ
หลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม (WT) โดยจากการวิจยั พบว่าจุ ดอ่อนที่ สาคัญคือเรื่ องของการนาองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ ภายใต้
ภาวะคุกคามจากปั จจัยด้านเศรษฐกิจ กลยุทธ์รองประกอบด้วย 1) กาหนดผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ 2) สร้างความแตกต่าง
ให้เป็ นเลิศ วิธีดาเนิ นการ 3) กาหนดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้เหมาะสมกับฐานะผูเ้ รี ยน 4) ใช้กลไกทางการตลาดให้เหมาะสม
5) ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และ 6) พัฒนาระบบงบประมาณ การเงินและการบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพวิธีดาเนินการ
กลยุทธ์หลักที่ 2 นาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศอย่างมีทิศทางและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นกลยุทธ์เชิงแก้ไข เพื่อเอาชนะจุดอ่อน
โดยอาศัยโอกาส (WO) โดยจากการวิจยั พบว่าจุ ดอ่อนที่ สาคัญคือเรื่ องของการนาองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ จากโอกาส
โดยปั จจัยด้านการเมื องและนโยบายของรัฐ กลยุทธ์รองประกอบด้วย 1) กาหนดปรั ชญา วัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการจัด
การศึกษาให้โดดเด่น 2) สร้างนโยบายที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมในการประเมินผลงานอย่างเป็ นระบบ 3) บูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมาภิบาล ให้เข้ากับการบริ หารงบประมาณให้โปร่ งใสและตรวจสอบได้ 4) ปรับเปลี่ยนการจัดการ
องค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง และ 5) แสวงหาการสนับสนุนจากเครื อข่ายในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์หลักที่ 3 ปฎิ รูปการบริ หารงานวิชาการให้เข้มแข็ง เป็ นกลยุทธ์เชิ งแก้ไข เพื่อเอาชนะจุ ดอ่อนโดยอาศัยโอกาส
(WO) โดยจากการวิจยั พบว่าจุดอ่อนรองลงมาคือเรื่ องของการมุ่งเน้นผูป้ ฏิบตั ิงาน และผลลัพธ์ จากโอกาสโดยปั จจัยด้านการเมือง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
83
10 (September - December) 78 - 88 (2020) Vol. 10, No. 3

และนโยบายของรัฐ กลยุทธ์รองประกอบด้วย 1) พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ 2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนเพื่อความเป็ นเลิศ 3) พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อความเป็ นเลิศ 4) พัฒนา/สร้างระบบการนิ เทศ
การสอนเพื่อความเป็ นเลิศ 5) ส่ งเสริ มพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อความเป็ นเลิศ และ 6) ส่ งเสริ มการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
กลยุทธ์หลักที่ 4 สร้างความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ เป็ นกลยุทธ์เชิ งป้ องกัน
โดยใช้จุดแข็งและหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม (ST) โดยจากการวิจยั พบว่าจุดแข็งที่สาคัญคือ ในเรื่ องของการมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย และการวัด การวิเคราะห์และจัดการเรี ยนรู ้ ภายใต้ภาวะคุ กคามจากปั จจัยด้านเศรษฐกิ จ กลยุทธ์รองประกอบด้วย
1) บริ หารภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนให้มีความโดดเด่น 2) ส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรมีความเป็ นกันเอง มีความรัก ใส่ ใจ
ดูแลนักเรี ยนเสมือนเป็ นบุตรของตน และ 3) สร้างเครื อข่ายโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนซึ่ งกัน
กลยุทธ์หลักที่ 5 เสริ มสร้างพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ เป็ นกลยุทธ์เชิงรุ ก โดยใช้จุดแข็ง
จากโอกาส (SO) โดยจากการวิจัยพบว่าจุ ดแข็งที่ สาคัญคื อ ในเรื่ องของการมุ่ งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย และการวัด
การวิเคราะห์และจัดการเรี ยนรู ้ จากโอกาสโดยปั จจัยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ กลยุทธ์รองประกอบด้วย 1) สร้างแรงจูงใจ
ให้ผบู ้ ริ หาร ครู และบุคลากร 2)เสริ มสร้างขีดความสามารถของผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร และ 3) ปลูกฝังค่านิ ยมการทางานเชิงรุ ก
ให้กบั บุคลากรในโรงเรี ยน

อภิปรายผล
5.2.1 สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์
1) จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สภาพปั จจุบนั ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบก
อุปถัมภ์ สภาพปั จจุ บนั อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายด้านและเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ ย พบว่า ด้านการจัดการกระบวนการ
มีค่าเฉลี่ยสภาพปั จจุบนั สู งที่สุด แสดงให้เห็นว่า ด้านการจัดการกระบวนการ การบริ หารองค์การเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ เพราะ
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานขององค์การที่มุ่งไปสู่ ความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมาย และเพื่อความอยูร่ อดของ
องค์การ [3] ส่ วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ สภาพที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านและเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านผลลัพธ์ มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด แสดงให้เห็น
ว่า ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า ผลการดาเนิ นการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การ ผลการดาเนิ นการด้านการเงิน
และการตลาด ผลลัพธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลผลด้านการปฏิบตั ิงาน และธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ ยงั
ตรวจประเมินผลการดาเนิ นการขององค์กรโดยเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งด้วย ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ผลลัพธ์ดา้ นการเงินและการตลาด ผลลัพธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล ผลลัพธ์ดา้ นประสิ ทธิผลขององค์กร ผลลัพธ์ดา้ นธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ วนผลงานที่มีความเป็ นเลิศ จะเป็ นผลงานที่มีประโยชน์ มีความถูกต้องดีงาม เป็ นผลงานที่สามารถ
แก้ปัญหาได้ หรื อตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้เป็ นอย่างดี อาจเป็ นในนามธรรม ในลักษณะสิ่ งหรื อประเด็นที่
วัดผลได้ ซึ่ ง ในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Specification ของผลผลิตสุ ดท้าย ซึ่ งอาจจะจาแนกเป็ นผลผลิตโดยตรง และผลกระทบจาก
ผลผลิตนั้น[3]
2) จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพปั จจุบนั ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบก
อุปถัมภ์ สภาพปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านและเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ
มีค่าเฉลี่ยสภาพปั จจุบนั สู งที่สุด อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจัยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐนั้น รัฐบาลเห็นการศึกษา
เป็ นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคปั จจุบนั การแข่งขันของประเทศขึ้นอยูก่ บั ความรู ้
ความสามารถของคน มากกว่าจานวนคนและทรั พยากรเช่ นในอดี ต ซึ่ งในการขับเคลื่ อนการศึ ก ษาของประเทศ เกี่ ยวข้องกับ
บุ คลากรและผูเ้ รี ยนจานวน หลายล้านคน ตลอดจนการปลูกฝั งคุ ณธรรมและจิ ตสานึ กประชาธิ ปไตย โดยให้ดาเนิ นการเรื่ อง
การปฏิ บ ัติ ธ รรมของนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เน้น การปลู ก ฝั ง เรื่ อ งความมี วิ นัย การแบ่ ง หน้า ที่ ก ารท างาน จิ ต อาสา
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การช่ วยเหลื อเกื้ อ กูลซึ่ งกันและกัน ส่ วนสภาพที่ พึงประสงค์ของการบริ ห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศของโรงเรี ย นกองทัพบกอุ ป ถัม ภ์
สภาพที่พึงประสงค์อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านและเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย พบว่า ด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ
มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด อยูใ่ นระดับมากที่สุด เท่ากันกับ ด้านเศรษฐกิจ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่ องจากความ
ต้องการให้รัฐมี นโยบายสนับสนุ นการศึ กษา จึ งเน้นย้ าให้ดาเนิ นการขับ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐบาลด้านการศึ กษาอย่างต่ อ เนื่ อ ง
ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการทางานให้เหมาะสม และต้องมีบทบาทในการสนับสนุ นการขับเคลื่อนนโยบายด้านอื่นด้วย รวมทั้ง
มุ่ ง เน้น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานให้ ม ากขึ้ น ส่ ว นด้า นเศรษฐกิ จ นั้น ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ มี ผ ลต่ อ
ตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่ องจากการกาหนดลักษณะของแรงงานที่ ตอ้ งการ อาทิ เศรษฐกิ จใหม่ จะแข่งขันกันด้วย
นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่ งต้องอาศัยการวิจยั และพัฒนา ดังนั้น การศึกษาต้องพัฒนาคนให้มีทกั ษะการทาวิจยั ให้สามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่ที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิ ดเสรี ทางการค้าและการลงทุน เกิดการเคลื่อนย้ายสิ นค้า และเงินลงทุนจากต่างประเทศมาก
ขึ้น ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ตอ้ งลดการกีดกันการแข่งขันเท่านั้น ยังต้องแข่งขันกันด้วยสิ นค้าที่มีคุณภาพ ซึ่ งต้องอาศัยแรงงานที่มี
ฝี มือ มีทกั ษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ การบริ หาร ฯลฯ ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
การศึกษาที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ[4]
5.2.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์
1) จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นของการบริ หารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นกองทัพ บกอุ ป ถัม ภ์ จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ภาพรวมนั้น การวางแผนกลยุทธ์ ถือเป็ นจุดอ่อนของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบก
อุปถัมภ์ โดย มีค่าความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด ด้วยจากผลการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เห็นพร้องกันว่าผูม้ ีอานาจสู งสุ ดในการ
ตัดสิ นใจและวางนโยบายด้านการศึ กษาคื อผูร้ ั บ ใบอนุ ญาตหรื อเจ้าของโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นผูบ้ ังคับหน่ วยทหารที่ จัดตั้งโรงเรี ย น
ไม่ได้เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ หารการศึกษาโดยตรง ขาดชานาญในการบริ หารอย่างมืออาชี พ อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงตัว
บุคคลตามวาระที่ดารงตาแหน่ง ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการบริ หารงาน ในส่ วนของจุดแข็งนั้น การวัด การวิเคราะห์และจัดการ
เรี ย นรู ้ ถื อ เป็ นจุ ด แข็ง ของการบริ ห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นกองทัพ บกอุ ป ถัม ภ์ โดย มี ค่ า ความต้อ งการจ าเป็ นต่ าสุ ด
ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยมี ความเห็ นว่า การวัดผล และประเมิ นผลมี รูปแบบ กฎเกณฑ์ ระเบี ยบการวัดผล เป็ นมาตรฐานสู่ การปฏิ บตั ิ ที่เป็ น
รู ปธรรม เห็นผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน
2) โอกาสและภาวะคุ กคามของการบริ ห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุ ปถัม ภ์ จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ภาพรวมนั้น ปั จ จัย ด้านเศรษฐกิ จ ถื อ เป็ นภาวะคุ กคามของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ยน
กองทัพบกอุปถัมภ์ โดย มีค่าความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนว่า เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ไม่เพียงพอและอัตราการเกิดของเด็กลดลง ทาให้นกั เรี ยนมีจานวนน้อยลงส่ งผลต่อรายรับของโรงเรี ยน อีกทั้งผูป้ กครองส่ วนใหญ่
ไม่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ การสนับสนุนการศึกษากับทางโรงเรี ยนกระทาได้ยาก อีกทั้งผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีภาระด้านหน้าที่
การงาน และให้เวลากับการดูแลส่ งเสริ มการศึกษาเด็กน้อย ผูป้ กครองที่นาบุตรหลานมาเข้ากลับคาดหวังที่จะให้โรงเรี ยนช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายทุกสิ่ งทุกอย่างในการเรี ยนอยูต่ ลอดเวลา ในส่ วนของโอกาสนั้น ปั จจัยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ ถือเป็ นโอกาส
ของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ โดย มีค่าความต้องการจาเป็ นต่าสุ ด สื บเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาล
ที่ตอ้ งการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยอย่างเร่ งด่วนจึงเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ [5]
5.2.3 กลยุทธ์การบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์
จากผลการวิจยั ได้พฒั นากลยุทธ์โดยได้กลยุทธ์แบ่งออกเป็ น 5 กลยุทธ์หลัก และ 23 กลยุทธ์รอง โดยมีประเด็น
การอภิปรายที่ได้จากการพัฒนากลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์หลักที่ 1 นากลยุทธ์เชิงธุรกิจมาประยุกต์ในการจัดการสู่ ความเป็ นเลิศ
เป็ นกลยุทธ์เชิงรับ เพื่อลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม (WT) โดยจากการวิจยั พบว่าจุดอ่อนที่สาคัญคือเรื่ อง
ของการนาองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ ภายใต้ภาวะคุกคามจากปั จจัยด้านเศรษฐกิจ โดยการนากลยุทธ์เชิงธุ รกิจมาประยุกต์ใช้
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ในการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อ ขจัดภาวะคุกคามจากปั จจัยด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งปั จจุบนั เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลไม่เพียงพอและอัตราการ
เกิดของเด็กลดลง ทาให้นกั เรี ยนมีจานวนน้อยลงส่ งผลต่อรายรับของโรงเรี ยน อีกทั้งผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีภาระด้านหน้าที่การงาน
และให้เวลากับการดูแลส่ งเสริ มการศึกษาเด็กน้อย ผูป้ กครองที่นาบุตรหลานมาเข้ากลับคาดหวังที่จะให้โรงเรี ยนช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ทุกสิ่ งทุกอย่างในการเรี ยนอยูต่ ลอดเวลา โดยนากลยุทธ์เชิ งธุ รกิจมาประยุกต์ดว้ ยการ กาหนดผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
สร้างความแตกต่างให้เป็ นเลิศ กาหนดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้เหมาะสมกับฐานะผูเ้ รี ยน ใช้กลไกทางการตลาดให้เหมาะสม
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบงบประมาณการเงินและการบัญชีที่มีประสิ ทธิ ภาพ สถานศึกษาในยุคปั จจุบนั
ต้องเผชิ ญความท้าทายในรู ปแบบต่ าง ๆ ทั้งพฤติ กรรมของผูเ้ รี ยนที่ เปลี่ ยนแปลงไปความต้องการของผูป้ กครองที่ หลากหลาย
สภาพสังคมและค่านิ ยมของชุ มชนรอบ ๆ สถานศึกษาที่ อาจส่ งผลต่อผูเ้ รี ยน ผูส้ อนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเมื่อกล่าวถึงการตลาด
สาหรับสถานศึกษา น้อยคนนักที่จะตระหนักถึงความสาคัญในความเป็ นจริ งแล้ว สถานศึกษาถือเป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชนควรตระหนัก
ถึงการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุ มชนเพื่อให้ได้ การยอมรับ ความร่ วมมื อและการสนับสนุ นจากชุ มชนซึ่ งการเรี ยนรู ้ และเข้าใจหลัก
การตลาดจะช่วยให้ผบู ้ ริ หาร สถานศึกษา สามารถกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงการและจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ [6]
กลยุทธ์หลักที่ 2 นาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศอย่างมีทิศทางและมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นกลยุทธ์เชิ งแก้ไข เพื่อเอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส (WO) โดยจากการวิจยั พบว่าจุดอ่อนที่สาคัญคือเรื่ อง
ของการนาองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ จากโอกาสโดยปั จจัยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ โดยจุดอ่อนต่าง ๆที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั นั้น ทั้งทางด้านการนาองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์น้ นั เกิดจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับหน่ วยทหารที่ จดั ตั้ง
โรงเรี ยน ไม่ ไ ด้เ ป็ นผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นการบริ ห ารการศึ ก ษาโดยตรง ขาดช านาญในการบริ หารอย่า งมื อ อาชี พ อี ก ทั้ง ยัง มี
การเปลี่ ย นแปลงตัว บุ ค คลตามวาระที่ ด ารงต าแหน่ ง ท าให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารงาน จึ ง ต้อ งก าหนดปรั ช ญา
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการจัดการศึกษาให้โดดเด่น สร้างนโยบายที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมในการประเมินผลงานอย่างเป็ น
ระบบ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักธรรมาภิบาล ให้เข้ากับการบริ หารงบประมาณให้โปร่ งใสและตรวจสอบ
ได้ ปรับเปลี่ยนการจัดการองค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาการสนับสนุ นจากเครื อข่ายในการจัดการศึกษา ส่ วนด้านการ
นาองค์กรของโรงเรี ยนอย่าง มีวิสัยทัศน์และค่านิ ยมมีแนวโน้มที่จะเป็ นที่ได้รับความนิ ยมและยอมรับจากหน่ วยงานภายในและ
ภายนอกโรงเรี ย นแสดงให้เ ห็ น ว่า โรงเรี ย นมาตรฐานสากลเห็ น ความส าคัญ ของการก าหนดวิ สั ย ทัศ น์ เพื่ อ ให้เ ห็ น ภาพของ
ความสาเร็ จของโรงเรี ยนที่ตอ้ งการจะเป็ นหรื อปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ได้ชดั เจน การพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์การเป็ นหัวใจ
สาคัญของขบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กร กล่าวได้ว่า ผูน้ าจะต้องมี วิสัยทัศน์และนาวิสัยทัศน์มาผลักดันให้เกิ ดผลสู่ การปฏิ บตั ิ
นาองค์การไปสู่ เป้ าหมายที่ ตอ้ งการตามวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์จึงเป็ นการชี้ แนวทางการพัฒนาองค์กรและในทานองเดี ยวกันก็จะ
สะท้อน ถึงผูน้ าด้วยจากวิสัยทัศน์น้ ีเอง เพราะวิสัยทัศน์จะเป็ นทิศทางนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงองค์การ [7]
กลยุทธ์หลักที่ 3 ปฎิรูปการบริ หารงานวิชาการให้เข้มแข็ง
เป็ นกลยุทธ์ เชิ งแก้ไข เพื่อเอาชนะจุ ดอ่ อ นโดยอาศัยโอกาส (WO) โดยจากการวิจัย พบว่าจุ ดอ่อ นรองลงมาคื อ
เรื่ องของการมุ่งเน้นผูป้ ฏิบตั ิงาน และผลลัพธ์ จากโอกาสโดยปั จจัยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ โดยจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในปั จจุ บนั นั้น ในด้านของการมุ่งเน้นผูป้ ฏิ บตั ิ งาน และผลลัพธ์ นั้นควรได้รับการแก้ไขให้ดีข้ ึ นเพื่อความเป็ นเลิ ศอย่างแท้จริ ง
โดยการ พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อความเป็ นเลิศ พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อความเป็ นเลิศ พัฒนา/สร้างระบบการนิ เทศการสอนเพื่อความเป็ นเลิศ ส่ งเสริ มพัฒนาการใช้
สื่ อและเทคโนโลยีเพื่อความเป็ นเลิศ และส่ งเสริ มการทาวิจยั ในชั้นเรี ยน การบริ หารงานวิชาการเป็ นงานหลักเป็ นงานที่เกี่ยวข้อง
กับ คุณภาพผูเ้ รี ยนทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพส่ วนงานอื่น ๆ ถือเป็ นงานที่มีความสาคัญรองลงมา และเป็ นงานสนับสนุน [2]
ยังกล่าวว่า งานวิชาการโดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอน ถือเป็ นแก่นของการบริ หารโรงเรี ยน และถือเป็ นหัวใจของการจัด
การศึกษา ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญเป็ นอันดับแรก และถือเป็ นเป้าหมายของการจัดการเรี ยนการสอน [8]
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กลยุทธ์หลักที่ 4 สร้างความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์
เป็ นกลยุทธ์เชิ งป้ องกัน โดยใช้จุดแข็งและหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม (ST) โดยจากการวิจยั พบว่าจุ ดแข็งที่ สาคัญคื อ
ในเรื่ องของการมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการวัด การวิเคราะห์และจัดการเรี ยนรู ้ ภายใต้ภาวะคุกคามจากปั จจัย
ด้านเศรษฐกิ จ ซึ่ งโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์มีจุดแข็งในด้า นบุ คลากร ครู และบุ คลากรส่ วนหนึ่ งจะมาจากครอบครั วทหาร
จึ งมี ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรการทางานในแบบทหารอันส่ งผลดี ต่อเด็กในด้านของการมี ระเบี ยบวินัยที่ ดี การเสี ยสละ
เพื่อสังคมส่ วนรวม ตลอดจนด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน และระบบสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ โรงเรี ยนตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่
ของค่ ายทหารจึ งมี ค วามปลอดภัย สถานที่ กว้างขวาง มี แ หล่ งเรี ย นรู ้ ในค่ ายทหาร ปลอดสิ่ งเสพติ ดและอบายมุ ข อี กทั้งด้าน
เอกลักษณ์ในความเป็ นโรงเรี ยนของทหาร ผูป้ กครองมีความมัน่ ใจในครู และบุคลากรของโรงเรี ยนที่เป็ นบุคคลในองค์กรของทหาร
ว่าเป็ นผูท้ ี่ ส ามารถสร้ างเสริ มระเบี ยบวินัย มารยาท ความเสี ยสละ ความอดทน ให้กับ บุ ตรหลานของตนได้ โดยการบริ หาร
ภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนให้มีความโดดเด่น ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร ครู และบุคลากรมีความเป็ นกันเอง มีความรัก ใส่ ใจดูแลนักเรี ยน
เสมือนเป็ นบุตรของตน และสร้างเครื อข่ายโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุ นซึ่ งกัน สถานศึกษาในปั จจุบนั ไม่
สามารถดาเนิ นกิจการเพียงลาพัง โดยปราศจากการสนับสนุนจากชุมชนและสังคมรอบ ๆ สถานศึกษา การที่สถานศึกษาจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก สถานศึกษามีความจาเป็ นต้องรู ้จุดยืน เอกลักษณ์ที่แตกต่างของตนเอง [6]
กลยุทธ์หลักที่ 5 เสริ มสร้างพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ
เป็ นกลยุทธ์เชิงรุ ก โดยใช้จุดแข็งจากโอกาส (SO) โดยจากการวิจยั พบว่าจุดแข็งที่สาคัญคือ ในเรื่ องของการมุ่งเน้น
ผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการวัด การวิเคราะห์และจัดการเรี ยนรู ้ จากโอกาสโดยปั จจัยด้านการเมืองและนโยบายของรัฐ
ซึ่ งโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์มีจุดแข็งในด้านบุคลากร โดยครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เข้ารับการอบรมทั้ง
ภายในโรงเรี ยนและหน่วยงานภายนอก ครู ส่วนหนึ่ งจะมาจากครอบครัวทหารจึงมีความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรการทางานใน
แบบทหารอันส่ ง ผลดี ต่อ เด็ก ในด้า นของการมี ร ะเบี ย บวิ นัย ที่ ดี การเสี ย สละเพื่ อ สั ง คมส่ ว นรวม โดยแสวงโอกาสจากการที่
กองทัพบกเล็งเห็ นความสาคัญในด้านการศึ กษาและต้องการพัฒนาครู เพื่อการพัฒนาบุ ตรหลานของข้าราชการทหาร โดยให้
การสนับสนุ นในการจัดการเรี ยนการสอนต่าง ๆ อีกทั้งการสนับสนุ นจากหน่ วยทหารในพื้นที่ ให้ความร่ วมมื อสนับสนุ นและ
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา รวมทั้งให้ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนดีมากในทุก ๆ เรื่ อง ด้วยการสร้างแรงจูงใจผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากร
เสริ มสร้ างขี ดความสามารถของผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากร และปลู กฝั งค่ านิ ย มการท างานเชิ งรุ กให้กับ บุ ค ลากรในโรงเรี ย น
องค์ประกอบในการพัฒนาระบบบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศที่สาคัญคือองค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และยังสอดคล้อง
กับการดาเนิ นงานด้านการพัฒนาครู ของ โรงเรี ยน The Pearl River School District ประเทศสหรัฐอเมริ กาที่ได้รับรางวัล MBNQA
Winner ประจาปี ค.ศ.2003[9] ซึ่ งเห็นความสาคัญและมีวิธีดาเนินการในด้านการผูกใจผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อให้ครู อาจารย์และพนักงาน
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทุกคนต้องทาแผนพัฒนาตนเองโดยผูอ้ านวยการและผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ เป็ นผูท้ บทวนแผน
ดัง กล่ า วให้ ส อดคล้อ งกับ แผนของเขต และสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มให้ ทุ ก คนสามารถบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ ัง ไว้ [10]
อี กทั้งเสริ มสร้ างพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุ คลากรให้ปฏิ บตั ิ งานอย่างมื ออาชี พเป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะโดยการให้
ความรู ้ เพิ่มเติ ม เนื่ องจากสมรรถนะนับว่ามี ความสาคัญต่อการพัฒนาบุ คคลให้ตรงกับความต้องการหรื อจุ ดประสงค์ของกลุ่ม
องค์กรเป็ นอย่างมาก [11]

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 โรงเรี ย นกองทัพ บกอุ ป ถัม ภ์ ควรน ากลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นกองทัพ บกอุ ป ถัม ภ์
ลงสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ด้ว ยการบู ร ณาการวิ ธี ก ารด าเนิ น งานการบริ หารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ กับ โครงการ/กิ จ กรรมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิ การและรัฐบาล เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่า ด้านการเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐเป็ น โอกาสของการบริ หาร
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โรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยอย่างเร่ งด่วนจึงเอื้อต่อ การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย 4.0 มัน่ คง มัง่ คง ยัง่ ยืน
1.2 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ควรให้ ความสาคัญในเรื่ องของการนากลยุทธ์เชิงธุ รกิจมาประยุกต์ในการ
บริ ห ารจัด การ ซึ่ งผลการวิ จัย พบว่ า เป็ นจุ ด อ่ อ นที่ ส าคัญ ของการบริ ห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของโรงเรี ย นกองทัพ บกอุ ป ถัม ภ์
อันเนื่ องมาจากผลกระทบจากภาวะคุกคามด้านเศรษฐกิจ อันเกิดจากสภาพปั จจุบนั ที่เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลไม่เพียงพอและอัตรา
การเกิดของเด็กลดลง ทาให้นกั เรี ยนมีจานวนน้อยลงส่ งผลต่อรายรับของโรงเรี ยน การสนับสนุนการศึกษากับทางโรงเรี ยนกระทา
ได้ยาก อีกทั้งผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีภาระด้านหน้าที่การงาน และให้เวลากับการดูแลส่ งเสริ มการศึกษาเด็กน้อย ผูป้ กครองที่นาบุตร
หลานมาเข้ากลับคาดหวังที่จะให้โรงเรี ยนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทุกสิ่ งทุกอย่างในการเรี ยนอยูต่ ลอดเวลา
1.3 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ควรให้ ความสาคัญในเรื่ องของการนาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศอย่างมีทิศทาง
และมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผลการวิจยั พบว่าเป็ นจุ ดอ่อนที่ สาคัญของการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิ ศของโรงเรี ยนกองทัพบกอุ ป ถัม ภ์
เพื่อช่วยแก้ปัญหาจากจุดอ่อนด้านการนาองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ อันเกิดจากสภาพปั จจุบนั ที่ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นผู ้
บังคับหน่ วยทหารที่ จดั ตั้งโรงเรี ยน ไม่ได้เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ หารการศึกษาโดยตรง ขาดชานาญในการบริ หารอย่างมื อ
อาชีพ อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตามวาระที่ดารงตาแหน่ง ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการบริ หารงาน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรทาวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบหรื อกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับสถานศึกษา ที่เหมาะสมกับโรงเรี ยนเอกชนหรื อ
โรงเรี ยนของรัฐบาล เนื่องจากผลการวิจยั พบว่าสถานศึกษาในยุคปั จจุบนั ต้องเผชิญความท้าทายในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งพฤติกรรมของ
ผูเ้ รี ยนที่เปลี่ยนแปลงไปความต้องการของผูป้ กครองที่หลากหลาย สภาพสังคมและค่านิ ยมของชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาที่ อาจ
ส่ งผลต่อผูเ้ รี ยน ผูส้ อนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเมื่อกล่าวถึงการตลาดสาหรับสถานศึกษา น้อยคนนักที่จะตระหนักถึงความสาคัญ
ในความเป็ นจริ ง แล้ว สถานศึ ก ษาถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชนควรตระหนัก ถึ ง การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ได้
การยอมรั บ ความร่ วมมื อและการสนับสนุ นจากชุ มชนซึ่ งการเรี ยนรู ้ และเข้าใจหลักการตลาดจะช่ วยให้ผูบ้ ริ หาร สถานศึ กษา
สามารถกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงการและจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา[6]
2.2 เนื่ อ งจากการวิจัย ในครั้ งนี้ เป็ นวิจัยเชิ งปริ มาณ และการวิจัย เชิ งคุ ณภาพซึ่ งแม้ว่าจะได้วิเคราะห์ ขอ้ มู ลจาก
แบบสอบถาม และความเห็นจากคาถามปลายเปิ ดแล้วก็ตาม ซึ่ งหากต้องการรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้ลึกซึ้ งมากขึ้น ควรได้ลง
พื้นที่ เพื่อเจาะลึ กเชิ งคุ ณภาพกับแนวปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศ (Best Practices) ของโรงเรี ยนต่าง ๆ เพราะจะทาให้ได้ตวั ชี้ วดั ที่ สามารถ
อธิ บายถึงบริ บทของโรงเรี ยนได้อย่างชัดเจน
2.3 ควรวิจัย เกี่ ย วกับ รู ป แบบการพัฒนาผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นและพัฒนาครู โ รงเรี ย นมาตรฐานสากลแบบเข้มข้น
(Intensive) เนื่องจากผลการวิจยั พบว่าเพราะเป็ นองค์ประกอบหลักที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนโรงเรี ยนมาตรฐานสากลสู่ ความ
เป็ นเลิศ
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