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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ ์2) ศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์3) พฒันากลยทุธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์จ านวน 9 โรงเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วเิคราะห์ระดบัความตอ้งการจ าเป็นดว้ย
ค่าดชันี (PNImodified) และ การวเิคราะห์เน้ือหาจากการสนทนากลุ่ม 
  ผลการวิจยัพบว่า 1. จากสภาพแวดลอ้มภายใน สภาพปัจจุบนัอยู่ในระดบัมาก (x ̄ = 4.1335) โดยด้านการจดัการกระบวนการ  
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.1731) สภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดบัมาก (x ̄ = 4.4126) โดยด้านผลลพัธ์มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.4434) ส่วน
สภาพแวดลอ้มภายนอก สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 3.7458) โดยดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.1333) 
สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.7125)  โดยดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.7500) เท่ากนักบัดา้น
เศรษฐกิจ (x ̄ = 4.7500)     
 2. จุดแขง็ท่ีส าคญัคือ การวดั การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้ (PNImodified = 0.0578)ในส่วนของจุดอ่อนนั้นคือการวางแผนกลยทุธ์ 
(PNImodified = 0.0744) ดา้นโอกาสนั้น ปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ ถือเป็นโอกาสท่ีสุด (PNImodified = 0.1510) ในส่วนของภาวะ
คุกคามท่ีสุดคือปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (PNImodified = 0.4473)  
 3. กลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ประกอบดว้ย 5 กลยทุธ์หลกั , 23 กลยทุธ์รอง และ 107 แนว
ทางการด าเนินการ กลยทุธ์หลกัไดแ้ก่ 1) น ากลยทุธ์เชิงธุรกิจมาประยกุต์ในการจดัการสู่ความเป็นเลิศ 2) น าองคก์รสู่ความเป็นเลิศอยา่งมี
ทิศทางและมีประสิทธิภาพ 3) ปฏิรูปการบริหารงานวิชาการให้เขม้แข็ง 4) สร้างความโดดเด่นดา้นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของโรงเรียน
กองทพับกอุปถมัภ ์และ 5)เสริมสร้างพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรใหป้ฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ 
 

ค าส าคญั : กลยทุธ์ การบริหาร ความเป็นเลิศ 
 

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 
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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 (x ̄ = 4.1335). The process management was at the highest 

average (x ̄ = 4.1731). The desirable condition was at a high level (x ̄ = 4.4126), with the highest average result (x ̄ = 4.4434). The current 
condition was at a high level (x ̄ = 3.7458). The political and the government policy were at the highest average (x ̄ = 4.1333). The desirable 
condition was at the highest level (x ̄ = 4.7125). The political and government policy were at the highest average (x ̄ = 4.7500) and equal to 
the economic (x ̄ = 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 
 
 

บทน า   
 การศึกษาคือรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ พฒันาบุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของ
สังคมให้เป็นผูมี้คุณภาพและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ทั้ งในดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ตั้งแต่แรกเกิดและทุกช่วงชีวิต  
ถ้าบุคคลในสังคมเป็นผูมี้คุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วก็จะเป็นก าลังในการท าประโยชน์ให้กับสังคมและ
ประเทศชาติ โดยรัฐมีหนา้ท่ีหลกัในการจดัการศึกษา ใหมี้คุณภาพทัว่ถึงและเพียงพอ 
 การบริหารสถานศึกษามีความส าคญัอยา่งยิง่โดยการบริหารกลยทุธ์เป็นงานส าคญัของผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
แผนกลยทุธ์ขององคก์รและการน ากลยทุธ์นั้นไปสู่การปฏิบติัเพ่ือใหอ้งคก์รมีแนวทางการปฏิบติังานใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ
อยา่งไรกต็ามดว้ยสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดท่ีไม่เป็นไปตามความคาดหมายผูบ้ริหารจะตอ้งมีหนา้ท่ีปรับกลยทุธ์ให้
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวถ้า้ปราศจากกลยทุธ์องคก์รกจ็ะไม่มี
แนวทางท่ีชดัเจนในการด าเนินงานขาดแผนในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัสภาพองคก์รท่ีเปล่ียนแปลงไป การจดัการเรียนการ
สอนเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปใหส้ถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีจะ
ให ้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ
การมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและการจดัการ
สามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผลและประเมินผล รวมทั้ งการวดัปัจจัยเก้ือหนุนการพฒันา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ิน ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้ นย่อมต้องอาศัย 
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในทุกดา้น โดยเฉพาะการก าหนดมาตรฐานหรือคุณภาพทางการศึกษาจะพิจารณาผลงานดา้น
วิชาการเป็นส าคญังาน วิชาการจึงนับได้ว่าเป็นงานหลกัในการบริหารโรงเรียน เพราะเป็นงานท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน  
ส่วนงานอ่ืนควรเป็นการสนบัสนุนใหง้านวิชาการด าเนินไปดว้ยดีหรืออาจกล่าวไดว้า่งานวิชาการเป็นหวัใจของโรงเรียน [1] 
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 เน่ืองจากโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ ณ ปัจจุบนั มีหลายโรงเรียนตอ้งปิดหรือยบุเลิกกิจการไป หลายโรงเรียนไดโ้อนไป
ให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลต่อ ก็ดว้ยเหตุผลดา้นการบริหารกิจการของโรงเรียนท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการบริหาร 
โดยผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารการศึกษา ซ่ึงกองทพับกเองไม่ไดมี้ความรู้ความช านาญในดา้นน้ีโดยตรง ประกอบกบั
สภาพของสถานศึกษาในปัจจุบนัท่ีตอ้งมีการแข่งขนัในดา้นจ านวนนกัเรียน ในอดีตหากโรงเรียนไหนไม่สามารถปรับตวัหรือมีกล
ยุทธ์ในการบริหารโรงเรียน โรงเรียนนั้นก็ไม่สามารถด าเนินกิจการอยู่รอดต่อไปได้ดังนั้น ผูว้ิจัยจึงน าสภาพธรรมชาติของ
โครงสร้างการศึกษา ดงักล่าว มาเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบการวิจยัในคร้ังน้ีดว้ย สรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งดงักล่าว ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศต่อไป   
 จากสภาพการด าเนินงานการพฒันาโรงเรียนประกอบกับการมีนโยบายกลยุทธ์จุดเน้นท่ีก าหนดแนวทางไวอ้ย่าง
หลากหลายท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อให้สถานศึกษามีกลยุทธ์เป็น
แนวทางน าไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดผลตามมาตรฐาน ทราบสภาพความตอ้งการการพฒันา
สถานศึกษาของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ว่ามีลกัษณะอย่างไร ผูว้ิจยัจึงตอ้งการพฒันากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภสู่์ความเป็นเลิศ ในคร้ังน้ี  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
2. เพื่อศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
3. เพ่ือพฒันากลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 

วธีิด าเนินการ 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (mixed method) ประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิง
คุณภาพ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 
แหล่งขอ้มูลในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ เอกสาร ต ารา บทความ งานวิจยั และส่ืออิเลกโทรนิกส์ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยน ามา
วิเคราะห์เอกสารและสังเคราะห์ แลว้จดัเป็นหมวดหมู่ และสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ เพื่อรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ เป้าหมาย นโยบายและแนวทางการพฒันากลยทุธ์ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถมัภ์ท่ีท าการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ งหมด  
จ านวน 9 แห่งโดยมีผูใ้หข้อ้มูลคือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1  คน กรรมการสถานศึกษา 1 คน และครูท่ีปฏิบติัการโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ ์ 9 แห่ง จ านวน 414 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 432 คน ใชว้ิธีการแบบเจาะจง (purposive method ) 
 เคร่ืองมือและการพฒันาเคร่ืองมือในการวจิัย ประกอบดว้ย  
 1. แบบสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structured interview) ประกอบดว้ย ประเด็นการสัมภาษณ์เพ่ือทราบขอ้มูลพ้ืนฐาน
และบริบทของโรงเรียน จดัท าเป็นขอ้สรุปเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ  
  2. แบบสอบถามกลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์เพื่อทราบสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ี
พึงประสงคจ์ากปัจจยัภายใน 7 ดา้นและปัจจยัภายนอก 4 ดา้น มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
สร้างและตรวจสอบคุณภาพด้วยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงแลว้ ให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอ้งด้านโครงสร้างเน้ือหา (Content validity) เพื่อพิจารณาความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้  
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ความครอบคลุมและสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและ จุดประสงค์ของการสอบถาม มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .60-1.00 จากนั้ น  
น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ ตรวจสอบอีกคร้ังก่อนน าไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูอ้  านวยการ
โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และครูผูส้อนของโรงเรียน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพ่ือน ามาตรวจสอบความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่เท่ากบั .99 
 3. แบบวิเคราะห์ขอ้มูล SWOT และ TOWS Matrix จัดท าเป็นตารางวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix เป็นรายคู่ 
ประกอบด้วย SO (จุดแข็ง - โอกาส) ST (จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม) WO (จุดอ่อน – โอกาส) WT (จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม)  
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ 
 4. แบบบนัทึกการสัมมนาอิงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารโรงเรียนเอกชน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา จ านวนทั้งส้ิน 9 คน  ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง  
โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในวิชาชีพและความเช่ียวชาญดา้นความรู้เก่ียวกบัการบริหารการศึกษา จดัท าคู่มือการสัมมนาอิง
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ ประกอบด้วย ค  าช้ีแจง ประเด็นการสัมมนาอิงกลุ่ม ประกอบด้วยประเด็นกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และ
วิธีด าเนินการ และแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์เป็นสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั แบบเลือกตอบ (check list) 
 5. แบบบนัทึกการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการประชุมเชิงนโยบาย (Policy meeting) ของผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภเ์พ่ือร่วมกนัวพิากษ ์ร่วมใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
จากผลการวิจยัท่ีด าเนินการแลว้ในขั้นตอนท่ีผา่นมา เพ่ือก าหนดแนวทางในการน ากลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
กองทพับกอุปถมัภไ์ปสู่การปฏิบติั 
  การวเิคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลและประเมินผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจัย แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) แบบวิเคราะห์เอกสาร คือ แบบศึกษา รวมรวมและสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสรุปกิจกรรม การศึกษาเอกสาร 
ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีลกัษณะเป็นตารางบนัทึกขอ้มูล แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ตอน คือ ตอน
ท่ี 1 ขอ้มูลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือสกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และตอนท่ี 2 ค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพ
ปัจจุบนั ความตอ้งการ เป้าหมาย นโยบายและแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 2. การวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน  
ใชก้ารวเิคราะห์ค่าร้อยละ (percentage) 
 3. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการน าองค์กร  การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผูเ้รียนและ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย การวดัการวิเคราะห์และจัดการเรียนรู้  การมุ่งเน้นผูป้ฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์  
ใชก้ารวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนน [2] คือ  
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3.51 - 4.50 หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง ระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 1.51 - 2.50 หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย และ 1.00 - 1.50  
หมายถึงระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 4. วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม 
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์Priority Need Index Modified (PNI modified) 

 

สรุปผลการวจัิย 
1. สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์



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

82 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 1) สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในในภาพรวม  สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.1335, S.D.=0.7607) เม่ือพิจารณารายดา้นและ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นการจดัการกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสภาพปัจจุบนัสูงท่ีสุด (x ̄ = 4.1731, S.D.= 0.6648) สภาพท่ีพึง
ประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์  จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม 
สภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (x ̄ = 4.4126 , S.D.= 0.7140) เม่ือพิจารณารายด้านและเรียงล าดับตามค่าเฉล่ีย พบว่า  
ดา้นผลลพัธ์มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีพึงประสงคสู์งท่ีสุด (x ̄ = 4.4434, S.D.= 0.6022)  
 2) สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกภาพรวม  สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 3.7458, S.D.= 0.6236) เม่ือพิจารณารายดา้นและ
เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่า ดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ มีค่าเฉล่ียสภาพปัจจุบนัสูงท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก (x ̄ = 4.1333, 
S.D.= 0.6578) สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกโดยภาพรวม สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.7125, S.D.= 0.4499)  เม่ือพิจารณารายดา้นและเรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ีย พบว่า ดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีพึงประสงค์สูงท่ีสุด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.7500, 
S.D.= 0.4388) เท่ากนักบั ดา้นเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x ̄ = 4.7500, S.D.= 0.4434) 

2. จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 1) จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ จากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในภาพรวมนั้น การวางแผนกลยุทธ์ ถือเป็นจุดอ่อนของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ ์โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด (PNImodified = 0.0744) ในส่วนของจุดแขง็นั้น การวดั การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้ 
ถือเป็นจุดแข็งของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุด (PNImodified = 
0.0578)  ส่วนโอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภใ์นภาพรวม นั้น ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ ถือเป็นภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด 
(PNImodified = 0.4473) ในส่วนของโอกาสนั้น ปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ ถือเป็นโอกาสของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุด (PNImodified = 0.1510)  

3. กลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ ประกอบดว้ยกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 5 กลยุทธ์หลกั, 
23 กลยทุธ์รอง และ 107 แนวทางการด าเนินการ ดงัน้ี 

กลยุทธ์หลกัท่ี 1 น ากลยุทธ์เชิงธุรกิจมาประยุกต์ในการจดัการสู่ความเป็นเลิศ  เป็นกลยุทธ์เชิงรับ เพ่ือลดจุดอ่อนและ
หลีกเล่ียงภาวะคุกคาม  (WT) โดยจากการวิจยัพบว่าจุดอ่อนท่ีส าคญัคือเร่ืองของการน าองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ ภายใต้
ภาวะคุกคามจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ กลยทุธ์รองประกอบดว้ย 1) ก าหนดผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการ 2) สร้างความแตกต่าง
ให้เป็นเลิศ วิธีด าเนินการ 3) ก าหนดค่าใชจ่้ายทางการศึกษาให้เหมาะสมกบัฐานะผูเ้รียน 4) ใชก้ลไกทางการตลาดให้เหมาะสม  
5) ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา และ 6) พฒันาระบบงบประมาณ การเงินและการบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพวิธีด าเนินการ  

กลยทุธ์หลกัท่ี 2 น าองคก์รสู่ความเป็นเลิศอยา่งมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ เป็นกลยทุธ์เชิงแกไ้ข   เพ่ือเอาชนะจุดอ่อน
โดยอาศยัโอกาส  (WO) โดยจากการวิจยัพบว่าจุดอ่อนท่ีส าคญัคือเร่ืองของการน าองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ จากโอกาส 
โดยปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ  กลยุทธ์รองประกอบดว้ย 1) ก าหนดปรัชญา วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการจดั
การศึกษาใหโ้ดดเด่น  2) สร้างนโยบายท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมในการประเมินผลงานอยา่งเป็นระบบ 3) บูรณาการหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัธรรมาภิบาล  ให้เขา้กบัการบริหารงบประมาณให้โปร่งใสและตรวจสอบได ้4) ปรับเปล่ียนการจดัการ
องคก์รเพ่ือการเปล่ียนแปลง  และ 5) แสวงหาการสนบัสนุนจากเครือข่ายในการจดัการศึกษา  

กลยุทธ์หลกัท่ี 3 ปฎิรูปการบริหารงานวิชาการให้เขม้แข็ง เป็นกลยุทธ์เชิงแกไ้ข เพ่ือเอาชนะจุดอ่อนโดยอาศยัโอกาส 
(WO) โดยจากการวิจยัพบวา่จุดอ่อนรองลงมาคือเร่ืองของการมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน และผลลพัธ์ จากโอกาสโดยปัจจยัดา้นการเมือง
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และนโยบายของรัฐ กลยุทธ์รองประกอบดว้ย 1) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 2) การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อความเป็นเลิศ 3) พฒันาระบบการวดัและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศ 4) พฒันา/สร้างระบบการนิเทศ
การสอนเพ่ือความเป็นเลิศ 5) ส่งเสริมพฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพ่ือความเป็นเลิศ และ 6) ส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน  

กลยทุธ์หลกัท่ี 4 สร้างความโดดเด่นดา้นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์เป็นกลยทุธ์เชิงป้องกนั 
โดยใชจุ้ดแขง็และหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม (ST) โดยจากการวิจยัพบวา่จุดแขง็ท่ีส าคญัคือ ในเร่ืองของการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย และการวดั การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้  ภายใตภ้าวะคุกคามจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ กลยุทธ์รองประกอบดว้ย  
1) บริหารภาพลกัษณ์ของโรงเรียนใหมี้ความโดดเด่น  2) ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรมีความเป็นกนัเอง มีความรัก ใส่ใจ
ดูแลนกัเรียนเสมือนเป็นบุตรของตน และ 3) สร้างเครือข่ายโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภเ์พ่ือช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนั  

กลยทุธ์หลกัท่ี 5 เสริมสร้างพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรใหป้ฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ เป็นกลยทุธ์เชิงรุก โดยใชจุ้ดแขง็
จากโอกาส (SO) โดยจากการวิจัยพบว่าจุดแข็งท่ีส าคญัคือ ในเร่ืองของการมุ่งเน้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการวดั  
การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้ จากโอกาสโดยปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ  กลยทุธ์รองประกอบดว้ย 1) สร้างแรงจูงใจ
ให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร 2)เสริมสร้างขีดความสามารถของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร และ 3) ปลูกฝังค่านิยมการท างานเชิงรุก
ใหก้บับุคลากรในโรงเรียน  
 

อภิปรายผล 
 5.2.1 สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 1) จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพปัจจุบนัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ์  สภาพปัจจุบนัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นและเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบว่า ดา้นการจัดการกระบวนการ  
มีค่าเฉล่ียสภาพปัจจุบนัสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่ ดา้นการจดัการกระบวนการ การบริหารองคก์ารเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั เพราะ
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานขององคก์ารท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และเพ่ือความอยูร่อดของ
องคก์าร [3]  ส่วนสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์  สภาพท่ีพึงประสงค์อยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นและเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นผลลพัธ์ มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีพึงประสงคสู์งท่ีสุด แสดงใหเ้ห็น
ว่า ดา้นผลลพัธ์ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของลูกคา้ ผลการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ ผลการด าเนินการดา้นการเงิน
และการตลาด ผลลพัธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลผลดา้นการปฏิบติังาน และธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ียงั
ตรวจประเมินผลการด าเนินการขององคก์รโดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งดว้ย ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ ผลลพัธ์ดา้นการเงินและการตลาด ผลลพัธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลขององคก์ร ผลลพัธ์ดา้นธรรมาภิบาล
และความรับผดิชอบต่อสังคม  ส่วนผลงานท่ีมีความเป็นเลิศ จะเป็นผลงานท่ีมีประโยชน์ มีความถูกตอ้งดีงาม เป็นผลงานท่ีสามารถ
แกปั้ญหาได ้หรือตอบสนองความตอ้งการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี อาจเป็นในนามธรรม ในลกัษณะส่ิงหรือประเดน็ท่ี
วดัผลได ้ซ่ึง ในภาษาองักฤษเรียกว่า Specification ของผลผลิตสุดทา้ย ซ่ึงอาจจะจ าแนกเป็นผลผลิตโดยตรง และผลกระทบจาก
ผลผลิตนั้น[3]  
   2) จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก  สภาพปัจจุบนัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ ์ สภาพปัจจุบนัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นและเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ  
มีค่าเฉล่ียสภาพปัจจุบนัสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐนั้น รัฐบาลเห็นการศึกษา
เป็นหวัใจของการพฒันาและการแข่งขนัของทุกประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในยคุปัจจุบนัการแข่งขนัของประเทศข้ึนอยูก่บัความรู้
ความสามารถของคน มากกว่าจ านวนคนและทรัพยากรเช่นในอดีต ซ่ึงในการขบัเคล่ือนการศึกษาของประเทศ เก่ียวขอ้งกบั
บุคลากรและผูเ้รียนจ านวน หลายลา้นคน ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกประชาธิปไตย โดยให้ด าเนินการเร่ือง 
การปฏิบัติธรรมของนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เน้นการปลูกฝังเร่ืองความมีวินัย การแบ่งหน้าท่ีการท างาน จิตอาสา  
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การช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกัน ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์  
สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นและเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย พบวา่ ดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ 
มีค่าเฉล่ียสภาพท่ีพึงประสงคสู์งท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เท่ากนักบั ดา้นเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ี เน่ืองจากความ
ตอ้งการให้รัฐมีนโยบายสนับสนุนการศึกษา จึงเน้นย  ้าให้ด าเนินการขบัเคล่ือนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ปรับเปล่ียนแนวทางวิธีการท างานให้เหมาะสม และตอ้งมีบทบาทในการสนับสนุนการขบัเคล่ือนนโยบายดา้นอ่ืนดว้ย รวมทั้ง
มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากข้ึน  ส่วนด้านเศรษฐกิจนั้ น ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อ
ตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เน่ืองจากการก าหนดลกัษณะของแรงงานท่ีตอ้งการ อาทิ เศรษฐกิจใหม่ จะแข่งขนักนัดว้ย
นวตักรรมใหม่ ๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัการวิจยัและพฒันา ดงันั้น การศึกษาตอ้งพฒันาคนใหมี้ทกัษะการท าวจิยั ใหส้ามารถสร้างนวตักรรม
ใหม่ท่ีมีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุน เกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ และเงินลงทุนจากต่างประเทศมาก
ข้ึน ประเทศต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ตอ้งลดการกีดกนัการแข่งขนัเท่านั้น ยงัตอ้งแข่งขนักนัดว้ยสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัแรงงานท่ีมี
ฝีมือ มีทกัษะความสามารถท่ีหลากหลาย เช่น ความรู้ดา้นเทคโนโลย ีภาษาต่างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
การศึกษาท่ีจะพฒันาคนใหมี้คุณภาพ[4] 
   5.2.2 จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 1) จุดแข็งและจุดอ่อนของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ จากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายใน ภาพรวมนั้น การวางแผนกลยุทธ์ ถือเป็นจุดอ่อนของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับก
อุปถมัภ์ โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด ดว้ยจากผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียน เห็นพร้องกนัว่าผูมี้อ  านาจสูงสุดในการ
ตดัสินใจและวางนโยบายด้านการศึกษาคือผูรั้บใบอนุญาตหรือเจ้าของโรงเรียนซ่ึงเป็นผูบ้ ังคบัหน่วยทหารท่ีจัดตั้ งโรงเรียน   
ไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษาโดยตรง ขาดช านาญในการบริหารอย่างมืออาชีพ อีกทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงตวั
บุคคลตามวาระท่ีด ารงต าแหน่ง ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการบริหารงาน  ในส่วนของจุดแขง็นั้น การวดั การวเิคราะห์และจดัการ
เรียนรู้ ถือเป็นจุดแข็งของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โดย มีค่าความต้องการจ าเป็นต ่าสุด  
ทั้ งน้ี ผูว้ิจัยมีความเห็นว่า การวดัผล และประเมินผลมีรูปแบบ กฎเกณฑ์ ระเบียบการวดัผล เป็นมาตรฐานสู่การปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรม เห็นผลเชิงประจกัษอ์ยา่งชดัเจน 
 2) โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์ จากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก ภาพรวมนั้น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
กองทพับกอุปถมัภ ์โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด สอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนวา่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ไม่เพียงพอและอตัราการเกิดของเดก็ลดลง ท าใหน้กัเรียนมีจ านวนนอ้ยลงส่งผลต่อรายรับของโรงเรียน  อีกทั้งผูป้กครองส่วนใหญ่
ไม่มีความพร้อมดา้นเศรษฐกิจ การสนบัสนุนการศึกษากบัทางโรงเรียนกระท าไดย้าก  อีกทั้งผูป้กครองส่วนใหญ่มีภาระดา้นหนา้ท่ี
การงาน และใหเ้วลากบัการดูแลส่งเสริมการศึกษาเดก็นอ้ย ผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานมาเขา้กลบัคาดหวงัท่ีจะใหโ้รงเรียนช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายทุกส่ิงทุกอยา่งในการเรียนอยูต่ลอดเวลา ในส่วนของโอกาสนั้น ปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ ถือเป็นโอกาส
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์โดย มีค่าความตอ้งการจ าเป็นต ่าสุด สืบเน่ืองมาจากนโยบายรัฐบาล
ท่ีตอ้งการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยอยา่งเร่งด่วนจึงเอ้ือต่อการพฒันาการศึกษาทั้งระบบ [5]  
  5.2.3 กลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์
 จากผลการวจิยัไดพ้ฒันากลยทุธ์โดยไดก้ลยทุธ์แบ่งออกเป็น 5 กลยทุธ์หลกั และ 23 กลยทุธ์รอง โดยมีประเดน็ 
การอภิปรายท่ีไดจ้ากการพฒันากลยทุธ์ ดงัน้ี 
 กลยทุธ์หลกัท่ี 1 น ากลยทุธ์เชิงธุรกิจมาประยกุตใ์นการจดัการสู่ความเป็นเลิศ  
 เป็นกลยทุธ์เชิงรับ เพ่ือลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม (WT) โดยจากการวิจยัพบวา่จุดอ่อนท่ีส าคญัคือเร่ือง
ของการน าองคก์ร และการวางแผนกลยทุธ์ ภายใตภ้าวะคุกคามจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ โดยการน ากลยทุธ์เชิงธุรกิจมาประยกุตใ์ช้
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ในการบริหารโรงเรียนเพื่อ ขจดัภาวะคุกคามจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจุบนัเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอและอตัราการ
เกิดของเดก็ลดลง ท าใหน้กัเรียนมีจ านวนนอ้ยลงส่งผลต่อรายรับของโรงเรียน  อีกทั้งผูป้กครองส่วนใหญ่มีภาระดา้นหนา้ท่ีการงาน 
และใหเ้วลากบัการดูแลส่งเสริมการศึกษาเดก็นอ้ย ผูป้กครองท่ีน าบุตรหลานมาเขา้กลบัคาดหวงัท่ีจะใหโ้รงเรียนช่วยเหลือค่าใชจ่้าย
ทุกส่ิงทุกอยา่งในการเรียนอยูต่ลอดเวลา โดยน ากลยุทธ์เชิงธุรกิจมาประยุกตด์ว้ยการ ก าหนดผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการ 
สร้างความแตกต่างให้เป็นเลิศ  ก าหนดค่าใชจ่้ายทางการศึกษาให้เหมาะสมกบัฐานะผูเ้รียน ใชก้ลไกทางการตลาดให้เหมาะสม  
ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา และพฒันาระบบงบประมาณการเงินและการบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาในยคุปัจจุบนั
ต้องเผชิญความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ งพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไปความต้องการของผูป้กครองท่ีหลากหลาย  
สภาพสังคมและค่านิยมของชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาท่ีอาจส่งผลต่อผูเ้รียน ผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษาเม่ือกล่าวถึงการตลาด
ส าหรับสถานศึกษา นอ้ยคนนกัท่ีจะตระหนกัถึงความส าคญัในความเป็นจริงแลว้ สถานศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนควรตระหนกั
ถึงการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อชุมชนเพ่ือให้ได ้การยอมรับ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนซ่ึงการเรียนรู้และเขา้ใจหลกั 
การตลาดจะช่วยใหผู้บ้ริหาร สถานศึกษา สามารถก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงการและจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [6] 
 กลยทุธ์หลกัท่ี 2 น าองคก์รสู่ความเป็นเลิศอยา่งมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ  
 เป็นกลยุทธ์เชิงแกไ้ข  เพ่ือเอาชนะจุดอ่อนโดยอาศยัโอกาส (WO) โดยจากการวิจยัพบว่าจุดอ่อนท่ีส าคญัคือเร่ือง
ของการน าองคก์ร และการวางแผนกลยทุธ์ จากโอกาสโดยปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ  โดยจุดอ่อนต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนันั้น ทั้งทางดา้นการน าองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์นั้น เกิดจากผูบ้ริหารโรงเรียนซ่ึงเป็นผูบ้งัคบัหน่วยทหารท่ีจดัตั้ง
โรงเรียน  ไม่ได้เป็นผู ้เ ช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษาโดยตรง ขาดช านาญในการบริหารอย่างมืออาชีพ อีกทั้ งยงัมี 
การเปล่ียนแปลงตัวบุคคลตามวาระท่ีด ารงต าแหน่ง ท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารงาน  จึงต้องก าหนดปรัชญา 
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการจดัการศึกษาใหโ้ดดเด่น สร้างนโยบายท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมในการประเมินผลงานอยา่งเป็น
ระบบ บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัหลกัธรรมาภิบาล  ให้เขา้กบัการบริหารงบประมาณให้โปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้ปรับเปล่ียนการจดัการองคก์รเพื่อการเปล่ียนแปลง และแสวงหาการสนบัสนุนจากเครือข่ายในการจดัการศึกษา  ส่วนดา้นการ
น าองคก์รของโรงเรียนอยา่ง มีวิสัยทศัน์และค่านิยมมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นท่ีไดรั้บความนิยมและยอมรับจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกโรงเรียนแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลเห็นความส าคัญของการก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นภาพของ
ความส าเร็จของโรงเรียนท่ีตอ้งการจะเป็นหรือปรารถนาใหเ้กิดข้ึนในอนาคต ไดช้ดัเจน การพฒันาวิสัยทศัน์ขององคก์ารเป็นหวัใจ
ส าคญัของขบวนการเปล่ียนแปลงองค์กร กล่าวไดว้่า ผูน้  าจะตอ้งมีวิสัยทศัน์และน าวิสัยทศัน์มาผลกัดนัให้เกิดผลสู่การปฏิบติั  
นาองค์การไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการตามวิสัยทศัน์ วิสัยทศัน์จึงเป็นการช้ีแนวทางการพฒันาองค์กรและในท านองเดียวกนัก็จะ
สะทอ้น ถึงผูน้าดว้ยจากวสิัยทศัน์น้ีเอง เพราะวสิัยทศัน์จะเป็นทิศทางน าไปสู่การเปล่ียนแปลงองคก์าร [7]  
 กลยทุธ์หลกัท่ี 3 ปฎิรูปการบริหารงานวชิาการใหเ้ขม้แขง็  
 เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข เพ่ือเอาชนะจุดอ่อนโดยอาศยัโอกาส (WO) โดยจากการวิจัยพบว่าจุดอ่อนรองลงมาคือ 
เร่ืองของการมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน และผลลพัธ์ จากโอกาสโดยปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ  โดยจุดอ่อนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนันั้น ในดา้นของการมุ่งเน้นผูป้ฏิบติังาน และผลลพัธ์ นั้นควรไดรั้บการแกไ้ขให้ดีข้ึนเพ่ือความเป็นเลิศอย่างแทจ้ริง  
โดยการ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือความเป็นเลิศ  พฒันาระบบการวดั
และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศ  พฒันา/สร้างระบบการนิเทศการสอนเพื่อความเป็นเลิศ  ส่งเสริมพฒันาการใช้
ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศ และส่งเสริมการท าวิจยัในชั้นเรียน  การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั คุณภาพผูเ้รียนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพส่วนงานอ่ืน ๆ ถือเป็นงานท่ีมีความส าคญัรองลงมา และเป็นงานสนบัสนุน [2]  
ยงักล่าวว่า งานวิชาการโดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอน ถือเป็นแก่นของการบริหารโรงเรียน และถือเป็นหัวใจของการจัด 
การศึกษา ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก และถือเป็นเป้าหมายของการจดัการเรียนการสอน [8] 
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 กลยทุธ์หลกัท่ี 4 สร้างความโดดเด่นดา้นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ ์ 
 เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกนั โดยใชจุ้ดแข็งและหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม (ST) โดยจากการวิจยัพบว่าจุดแข็งท่ีส าคญัคือ  
ในเร่ืองของการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการวดั การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้  ภายใตภ้าวะคุกคามจากปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์มีจุดแข็งในดา้นบุคลากร  ครูและบุคลากรส่วนหน่ึงจะมาจากครอบครัวทหาร 
จึงมีความเขา้ใจในวฒันธรรมองค์กรการท างานในแบบทหารอนัส่งผลดีต่อเด็กในดา้นของการมีระเบียบวินัยท่ีดี การเสียสละ 
เพ่ือสังคมส่วนรวม ตลอดจนดา้นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  และระบบส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ โรงเรียนตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี
ของค่ายทหารจึงมีความปลอดภยั สถานท่ีกวา้งขวาง  มีแหล่งเรียนรู้ในค่ายทหาร ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข อีกทั้ งด้าน
เอกลกัษณ์ในความเป็นโรงเรียนของทหาร ผูป้กครองมีความมัน่ใจในครูและบุคลากรของโรงเรียนท่ีเป็นบุคคลในองคก์รของทหาร
ว่าเป็นผูท่ี้สามารถสร้างเสริมระเบียบวินัย มารยาท ความเสียสละ ความอดทน ให้กับบุตรหลานของตนได ้โดยการบริหาร
ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนให้มีความโดดเด่น  ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรมีความเป็นกนัเอง มีความรัก ใส่ใจดูแลนกัเรียน
เสมือนเป็นบุตรของตน และสร้างเครือข่ายโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภเ์พ่ือช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนั สถานศึกษาในปัจจุบนัไม่
สามารถด าเนินกิจการเพียงล าพงั โดยปราศจากการสนบัสนุนจากชุมชนและสังคมรอบ ๆ สถานศึกษา การท่ีสถานศึกษาจะไดรั้บ
ความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก สถานศึกษามีความจ าเป็นตอ้งรู้จุดยนื เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างของตนเอง [6] 
 กลยทุธ์หลกัท่ี 5 เสริมสร้างพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรใหป้ฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ  

เป็นกลยทุธ์เชิงรุก  โดยใชจุ้ดแขง็จากโอกาส (SO) โดยจากการวิจยัพบวา่จุดแขง็ท่ีส าคญัคือ ในเร่ืองของการมุ่งเนน้
ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการวดั การวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้  จากโอกาสโดยปัจจยัดา้นการเมืองและนโยบายของรัฐ
ซ่ึงโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภมี์จุดแข็งในดา้นบุคลากร  โดยครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เขา้รับการอบรมทั้ง
ภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก  ครูส่วนหน่ึงจะมาจากครอบครัวทหารจึงมีความเขา้ใจในวฒันธรรมองคก์รการท างานใน
แบบทหารอนัส่งผลดีต่อเด็กในด้านของการมีระเบียบวินัยท่ีดี การเสียสละเพ่ือสังคมส่วนรวม โดยแสวงโอกาสจากการท่ี
กองทพับกเล็งเห็นความส าคญัในดา้นการศึกษาและตอ้งการพฒันาครูเพื่อการพฒันาบุตรหลานของขา้ราชการทหาร  โดยให ้
การสนับสนุนในการจดัการเรียนการสอนต่าง ๆ อีกทั้งการสนับสนุนจากหน่วยทหารในพ้ืนท่ี ให้ความร่วมมือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจดัการศึกษา รวมทั้งใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนดีมากในทุก ๆ เร่ือง ดว้ยการสร้างแรงจูงใจผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร  
เสริมสร้างขีดความสามารถของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร และปลูกฝังค่านิยมการท างานเชิงรุกให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
องคป์ระกอบในการพฒันาระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีส าคญัคือองคป์ระกอบดา้นการมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล และยงัสอดคลอ้ง
กบัการด าเนินงานดา้นการพฒันาครูของ โรงเรียน The Pearl River School District ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไดรั้บรางวลั MBNQA 
Winner ประจ าปี ค.ศ.2003[9] ซ่ึงเห็นความส าคญัและมีวิธีด าเนินการในดา้นการผูกใจผูป้ฏิบติังานเพื่อใหค้รูอาจารยแ์ละพนกังาน
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ทุกคนตอ้งท าแผนพฒันาตนเองโดยผูอ้  านวยการและผูช่้วยผูอ้  านวยการ เป็นผูท้บทวนแผน
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนของเขต และสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ งไว้ [10]  
อีกทั้งเสริมสร้างพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรให้ปฏิบติังานอย่างมืออาชีพเป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะโดยการให้
ความรู้เพ่ิมเติม เน่ืองจากสมรรถนะนับว่ามีความส าคญัต่อการพฒันาบุคคลให้ตรงกบัความตอ้งการหรือจุดประสงค์ของกลุ่ม
องคก์รเป็นอยา่งมาก [11] 

 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
 1.1 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ควรน ากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์  
ลงสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการวิธีการด าเนินงานการบริหารสู่ความเป็นเลิศกับโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล เน่ืองจากผลการวิจยัพบวา่ ดา้นการเมืองและนโยบายการศึกษาของรัฐเป็นโอกาสของการบริหาร
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โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ทั้งน้ีรัฐบาลตอ้งการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยอยา่งเร่งด่วนจึงเอ้ือต่อ การพฒันาการศึกษาทั้งระบบ
ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย 4.0 มัน่คง มัง่คง ย ัง่ยนื   
 1.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภค์วรให้ ความส าคญัในเร่ืองของการน ากลยทุธ์เชิงธุรกิจมาประยกุตใ์นการ
บริหารจัดการ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าเป็นจุดอ่อนท่ีส าคัญของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์  
อนัเน่ืองมาจากผลกระทบจากภาวะคุกคามดา้นเศรษฐกิจ อนัเกิดจากสภาพปัจจุบนัท่ีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอและอตัรา
การเกิดของเดก็ลดลง ท าใหน้กัเรียนมีจ านวนนอ้ยลงส่งผลต่อรายรับของโรงเรียน  การสนบัสนุนการศึกษากบัทางโรงเรียนกระท า
ไดย้าก  อีกทั้งผูป้กครองส่วนใหญ่มีภาระดา้นหนา้ท่ีการงาน และใหเ้วลากบัการดูแลส่งเสริมการศึกษาเดก็นอ้ย ผูป้กครองท่ีน าบุตร
หลานมาเขา้กลบัคาดหวงัท่ีจะใหโ้รงเรียนช่วยเหลือค่าใชจ่้ายทุกส่ิงทุกอยา่งในการเรียนอยูต่ลอดเวลา 
 1.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภค์วรให้ ความส าคญัในเร่ืองของการน าองคก์รสู่ความเป็นเลิศอยา่งมีทิศทาง
และมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าเป็นจุดอ่อนท่ีส าคญัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนกองทพับกอุปถมัภ์  
เพ่ือช่วยแกปั้ญหาจากจุดอ่อนดา้นการน าองคก์ร และการวางแผนกลยุทธ์ อนัเกิดจากสภาพปัจจุบนัท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนซ่ึงเป็นผู ้
บงัคบัหน่วยทหารท่ีจดัตั้งโรงเรียน  ไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษาโดยตรง ขาดช านาญในการบริหารอย่างมือ
อาชีพ อีกทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงตวับุคคลตามวาระท่ีด ารงต าแหน่ง ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการบริหารงาน 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรท าวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบหรือกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับสถานศึกษา ท่ีเหมาะสมกบัโรงเรียนเอกชนหรือ
โรงเรียนของรัฐบาล เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่สถานศึกษาในยคุปัจจุบนัตอ้งเผชิญความทา้ทายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไปความตอ้งการของผูป้กครองท่ีหลากหลาย สภาพสังคมและค่านิยมของชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาท่ีอาจ
ส่งผลต่อผูเ้รียน ผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษาเม่ือกล่าวถึงการตลาดส าหรับสถานศึกษา นอ้ยคนนกัท่ีจะตระหนกัถึงความส าคญั
ในความเป็นจริงแล้ว สถานศึกษาถือเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนควรตระหนักถึงการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อชุมชนเพ่ือให้ได้  
การยอมรับ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนซ่ึงการเรียนรู้และเขา้ใจหลกัการตลาดจะช่วยให้ผูบ้ริหาร สถานศึกษา 
สามารถก าหนดนโยบาย กลยทุธ์ โครงการและจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา[6]  
 2.2 เน่ืองจากการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพซ่ึงแม้ว่าจะได้วิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม และความเห็นจากค าถามปลายเปิดแลว้ก็ตาม ซ่ึงหากตอ้งการรายละเอียดขอ้มูลเพ่ิมเติมให้ลึกซ้ึงมากข้ึน ควรไดล้ง
พ้ืนท่ีเพ่ือเจาะลึกเชิงคุณภาพกบัแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ของโรงเรียนต่าง ๆ เพราะจะท าให้ไดต้วัช้ีวดัท่ีสามารถ
อธิบายถึงบริบทของโรงเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 
  2.3 ควรวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนและพฒันาครูโรงเรียนมาตรฐานสากลแบบเขม้ขน้ 
(Intensive) เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่เพราะเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีมีความส าคญัในการขบัเคล่ือนโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ความ
เป็นเลิศ 
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