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การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ 2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ 3) พัฒนากล
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ดนตรีเอกชนนอกระบบจานวน 331 โรง สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจานวน 181 โรง แบ่งเป็น 2
กลุ่ม คือ 1) โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับดีเด่น 2) โรงเรียนที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อานวยการ ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย (Means) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความ
ต้องการจาเป็น PNI Modified (Priority Needs Index Modified)
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของโรงเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้าอยู่ในระดับน้อยที่สุด ส่วนสภาพที่พึงประสงค์โรงเรียนทั้ง 2 กลุ่มต้องการให้มีการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้าอยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการนาองค์กรอยู่ในระดับน้อย
ที่สุด 2) โรงเรียนทั้ง 2 กลุ่มมีจุดแข็งในการบริหารสู่ความเป็นเลิศเหมือนกัน 4 ด้านคือ (1)
ด้านการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (2) ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (3) ด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (4) ด้านการจัดการกระบวนการ ส่วนจุดอ่อนเหมือนกัน 2 ด้านคือ (1) ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า (2) ด้านผลลัพธ์ ส่วนด้านการนาองค์กรเป็นจุดแข็งของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์แต่เป็น
จุดอ่อนของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่า นเกณฑ์ 3) กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบมี 9 กลยุทธ์หลัก โดยมีกลยุทธ์หลักร่วมกัน 5 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) การ
บริหารเชิงรุกด้านการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (2) การบริหารเชิงรุกด้านการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน (3) การบริหารเชิงรุกด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (4) การบริหารเชิงรุกด้านการ
จัดการกระบวนการ (5) การบริหารเชิงรุกด้านผลลัพธ์ ส่วนกลยุทธ์หลักเฉพาะของโรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ์มี 2 กลยุทธ์ กลยุทธ์หลักเฉพาะของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มี 2 กลยุทธ์
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไข
สาคัญของการสาเร็จการศึกษา [1] โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบมีทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วน
ภูมิภาค วิชาที่สอนเน้นการสอนภาคปฏิบัติเพื่อฝึกความชานาญในเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดและสนใจ
วิชาที่เปิดสอนมีหลายวิชาทั้งดนตรีไทย เช่น ขิม ระนาด ฆ้องวง ซออู้ ซอด้วง ซอสามสาย และ
ดนตรีสากล เช่น เปียโน อิเล็กโทน ไวโอลิน กีต้าร์ กลองชุด อูคูเลเล่ ขับร้อง เป็นต้น ขนาดของ
โรงเรียนจะแบ่งตามจานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน เช่น 1-99 คนจัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ ก
100-499 คนจัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง 500-1,000 คนขึ้นไปจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ [2] โรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบเป็นโรงเรียนดนตรีที่มีศักยภาพในการจัดหาครูเก่งๆระดับสากลโดยเป็นผู้ที่มี
ฝีมือทางดนตรีในระดับสูงทั้งในและต่างประเทศมาเป็นผู้สอน ส่วนใหญ่จะเปิดตามแหล่งชุมชนหรือ
ห้างสรรพสินค้าเพื่อความสะดวกสบายของกลุ่มลูกค้า เวลาทาการสอนส่วนใหญ่จะเปิดสอนวันจันทร์
ถึงศุกร์หลังเลิกเรียน หรือ วันเสาร์ -อาทิตย์ตั้งแต่ 07.00 – 21.00 น. การวัดผลและประเมินผล
ผู้เรียนมีการวัดผลออกเป็นสองรูปแบบรูปแบบแรกคือการวัดผลภายในจากครูผู้สอนโดยโรงเรียนเป็น
ผู้จัด เช่น จัดสอบในบทเรียน สอบจบการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตร รูปแบบที่สองคือการวัดผล
จากการจัดสอบโดยสถาบันดนตรีมาตรฐานจากต่างประเทศ ผู้เรียนดนตรีสามารถเข้ารับการทดสอบ
ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจไม่มีการบังคับการทดสอบจะต้องได้คะแนนมาตรฐานที่สถาบันเป็นผู้กาหนด
ไว้ในแต่ละเกรดผู้ที่สอบผ่านก็จะได้ประกาศนียบัตรจากสถาบันดนตรีมาตรฐานจากต่างประเทศ ใน
ด้านการบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 43 – 46 ได้กาหนดเรื่องการบริหารและการ
จัดการศึกษาของเอกชนไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้สถานศึกษาเอกชนเป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการ
บริหาร การบริหารจัดการมีความเป็นอิสระ มีการกากับติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา จัดการศึกษาได้ทุกระดับทุกประเภทการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด โดยรัฐต้องกาหนด
นโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและรัฐต้องให้การสนับสนุนด้าน
เงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในทาง
การศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้
สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้
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ดนตรีเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในหลายๆศาสตร์ที่อยู่คู่กับมนุษย์มาเป็นเวลานาน ดนตรีให้ทั้ง
ความรู้ ความบันเทิง การผ่อนคลายอารมณ์ และยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ทั้งทางร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และบุคลิกภาพ ดนตรีเป็นอุปกรณ์เสริมสิ่งดีๆ
ให้แก่มนุษยชาติ เกิดประโยชน์หลายๆด้านต่อร่างกาย แต่ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือสามารถขัดเกลา
จิตใจมนุษย์ให้งดงาม สร้างจิ นตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาร่างกายในทุกๆด้าน
เช่น พัฒนาทางด้านปัญญา ด้านสุนทรียะ ด้านสังคม ด้านภาษาและเป็นคนมีเหตุผล [3] ดนตรีเป็น
ตัวเชื่อมนาสิ่งต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่สมดุล ดนตรีเป็นภาษาสากลดังนั้นดนตรี จึงเข้ามาเป็นส่วน
สาคัญในกิจกรรมของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ไม่ว่าชนชาติใดภาษาใดดนตรีช่วยสร้างความบันเทิง
ความเพลิดเพลิน ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีความละเอียดอ่อน มีความสามัคคีและมีสมาธิ
กับสิ่งที่ทามากขึ้น ดังที่ท่านขงจื้อนักปราชญ์ชาวจีนได้กล่าวไว้ว่ า “ดนตรีนาความสามัคคีสู่ปวงชน
ดนตรีเป็นภาษาสากลที่ทุกคนรับรู้ได้สัญลักษณ์เป็นสื่อภาษาทางปัญญา ในขณะที่ดนตรีเป็นสื่อแห่ง
จิตใจ” หากเด็กไทยทุกคนได้เล่นดนตรีโดยผ่านสื่อและเครื่องมือประกอบการเรียบเรียงและบรรเลง
อย่างมีความสุขและสนุกสนานจะทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เกิดความคิดสร้างสรรค์ในขั้น
สูง ดนตรีจึงเป็นการวางรากฐานสาหรับเด็กที่จะเจริญเติบโตขึ้นไปในอนาคต ส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กในทุกๆด้าน สิ่งที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ สมควรอย่างยิ่งที่จะให้เด็กได้มีโอกาสเรียนดนตรีกับอย่างทั่วถึงทุกคน
Mason [4] กล่าวว่า “มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอนดนตรีกับเด็กๆให้ได้เหมือนกับการสอนให้
เขาอ่านหนังสือ ถ้ายังทาเช่นนั้นไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้ ”
ดังนั้นการเรียนวิชาดนตรีจึงมีความสาคัญและได้จัดไว้ในหลักสูตรการศึกษาในหลายระดับตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษาทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนของเอกชน
การเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2435 [5] เป็นการสอนวิชา
ขับร้องสรภัญญะและมีการจัดการเรียนดารสอนมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2461 ภาคเอกชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเกือบทุกประเภท ทุกระดับโดยภาคเอกชนต้องมีการพัฒนาคุณภาพตาม
ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้อยู่รอดได้ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ตามบทบัญญัติของกฎหมายได้เอื้อให้ภาคเอกชนมาลงทุนด้าน
การศึกษา ดังเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ได้
กาหนดให้รัฐสนับสนุนเอกชนจัดการศึกษาอบรมของเอกชน ในปีพ.ศ. 2461 ได้มีการเปิด “โรงเรียน
ดนตรีพรานหลวง” สอนดนตรีตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [6] ต่อมาในปีพ.ศ. 2477 – 2479 มีการตั้งโรงเรียนอีกหนึ่งแห่งคือ “วิทยา
สากลดนตรีสถาน” และในปีพ.ศ. 2479 นายเอื้อ สุนทรสนาน หัวหน้าวงดนตรีบริษัทภาพยนตร์
ไทยฟิล์ม ได้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีชื่อว่า “คอนคอร์เดียร์” [6] และวันที่ 27เมษายน พ.ศ. 2509
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โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (Yamaha Music School) จึงได้จัดตั้งขึ้นซึ่งถือเป็นโรงเรียนนาร่องและ
เป็นโรงเรียนดนตรีเอกชนรายแรกที่เปิดสอนตามรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียนของกลุ่มวิชา
ดนตรี/การใช้เสียง/ร้องเพลง[7]โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ต่อมาการเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทยได้มีการจัดทาหลักสูตรดนตรีขึ้นอีกหลายครั้ง เช่น ปีพ.ศ.
2544 กรมวิชาการได้นาหลักสูตรดนตรีในพ.ศ. 2535 มาปรับปรุงใหม่โดยนามารวมอยู่ในกลุ่มวิชา
พื้นฐานและได้จัดออกเป็น 6 กลุ่มด้วยกันคือ ดนตรีในชีวิตประจาวัน เสียง การขับร้อง ประวัติ
ดนตรี ทฤษฎีโน้ตและองค์ประกอบดนตรี [8] ในปีพ.ศ. 2542 วิชาดนตรีก็เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสร้าง
เสริมลักษณะนิสัย และในปัจจุบันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 วิชาดนตรี
จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจองค์ ป ระกอบดนตรี
แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกทาง
ดนตรี อ ย่ างอิ ส ระ ชื่ น ชมและประยุก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เข้ า ใจความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งดนตรี
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญา
ไทยและสากล ร้ องเพลงและเล่น ดนตรีในรูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับเสี ยงดนตรี
แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม
และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ [9]
การเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทยมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒ น์
ผู้ปกครองที่มีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของวิชาดนตรีจึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีมาก
ขึ้น ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีนั้นใช้เงินลงทุนสูงเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆทางด้านดนตรี
มีราคาแพงจึงทาให้มีโรงเรียนของรัฐเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ดังนั้น
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาและได้มีการจัดตั้งโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบโดยจัดการสอนทั้งในระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง ด้วยเหตุนี้โรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบจึงมีแนวโน้มที่จะมีจานวนโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น [10] การที่มีจานวนโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นการดีเพราะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระการศึกษาของชาติได้
ระดับหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด นตรีขั้นพื้นฐานโดยไม่จากัดเพศ อายุ
และสถานที่สอน โดยใช้หลักสูตรแต่ละโรงเรียนสร้างขึ้นเองหรือนาหลักสูตรดนตรีมาจากสถาบันที่มี
ชื่อเสียงในต่างประเทศ โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะตอบสนองผู้เรียน
ตามความสนใจ เพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ใช้เวลาเรียน
ตั้งแต่ 5 ชั่วโมง จนถึง 250 ชั่วโมงตามลาดับ [11] และเพื่อให้มีความสะดวกในการบริหารจัดการ
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้โรงเรียนดนตรีเอกชนเหล่านี้ไว้ในมาตรา 15 (2) ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2554 โดยมีแนวคิดให้ประชาชนได้มีการพัฒนาตนเอง ชุมชนมีส่วนร่วม มี
ความเสมอภาคทางการศึกษาและให้พึ่งพาตนเองได้ การดารงชีวิตและการพัฒนาตนเองทั้งทางกาย
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สังคมและสติปัญญา โดยใช้ประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเพิ่มความรู้ให้ตนเองทั้งสามด้านคือ ทักษะ
เจตคติและสติปัญญา โดยให้หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับแรงงานและอาชีพอิสระการที่โรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบจะสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนั้นผู้บริหารโรงเรียนจาเป็นจะต้องสร้ างความเป็น
เลิศให้เกิดขึ้นภายในองค์กรไม่ใช่เพียงเพื่อให้โรงเรียนได้มาตรฐานเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการยกระดับ
คุณภาพรวมทั้งยังต้องเป็นแบบอย่างให้กับองค์การอื่นๆได้ การบริหารโดยใช้กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศนั้นเป็นการบริหารเพื่ออนาคต สร้างวัฒนธรรมองค์กร มุ่งการกระทาและคิดค้นสิ่งใหม่ ทา
ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ตอบสนองและพร้อมเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆสถานการณ์ การที่จานวนโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นนั้น ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องคุณภาพในการบริหารของโรงเรียน เนื่องจากผู้บริหารขาดภาวะ
ผู้น า ขาดความรู้ และทักษะในการบริห าร ขาดทักษะในเชิงธุรกิจ ไม่มีการพัฒ นาความรู้ให้ กับ
บุคลากรภายในโรงเรียน [12] โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจานวนหนึ่งมีการบริหารที่มีคุณภาพ
เป็นที่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนดนตรีเป็นจานวนมากแต่ก็ยังมีโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบอีก
จานวนมากที่มีคุณภาพค่อนข้างต่ากว่าเกณฑ์และมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดและไม่มีการ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารประกอบกับการที่ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะผลั กดันมาตรฐานให้
ทัดเทียมในประเทศอาเซียน จากความสาคัญของการจัดการศึกษา สภาพและปัญหาของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบที่เผชิญอยู่ดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อหากล
ยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบซึ่งเป็นองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะ
เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบนาไปเป็นกลยุทธ์ในการบริหารซึ่งจะส่งผลให้
โรงเรี ย นดนตรี เอกชนนอกระบบมีศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่ มขีดความสามารถให้ กับองค์กรมี
มาตรฐานทัดเทียมประเทศอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งมีความพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นจากพลวัตของโลก เพื่อให้เกิดความพอเพียงและอยู่รอดอย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นอีกทางเลือก
ที่ดีทางหนึ่งของผู้รับบริการต่อไป

1.2 คาถามการวิจัย
1.สภาพปั จจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารสู่ ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบเป็นอย่างไร
2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบเป็นอย่างไร
3. กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่มีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ควรเป็นอย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ
2.เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
3.เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ

1.4 นิยามศัพท์
โรงเรีย นดนตรีเอกชนนอกระบบ หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา
ทางด้านดนตรีประเภทต่างๆและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการโดยอยู่ใน
ความดูแลของสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีความยืดหยุ่นในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล
การพัฒนากลยุทธ์ หมายถึง การกาหนดวิธีบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนจากผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนที่เป็ นโอกาส (Opportunities) ภาวะคุกคาม
(Threats)
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การบริหารตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 1. การนาองค์กร 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้น
ลูกค้า 4. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5. การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 6. การ
จัดการกระบวนการ 7. ผลลัพธ์
การนาองค์กร(Leadership) หมายถึง ภาวะผู้นาของผู้บริหารและการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (Senior Leadership) หมายถึง การกาหนด การสื่อสาร การถ่ายทอด
วิสัยทัศน์และค่านิยม การกระจายอานาจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆอย่างเหมาะสม
การสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร
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การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal
Responsibilities) หมายถึง การบริหารด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การส่งเสริม การ
กากับ ดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลักนิติธรรม ถูกต้อง
ตามกฎหมาย (Legality) ความชอบธรรม (legitimacy) การส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคม
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategy Planning) หมายถึง การพัฒนากลยุทธ์และการนากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ
การพัฒนากลยุทธ์ (Strategy Development) หมายถึง การวางแผนและการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชั ดเจนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Deployment) หมายถึง การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การ
ปฏิบัติทั่วทั้งโรงเรียน การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์ที่
เปลี่ ย นแปลง การคาดการณ์ แ ละเปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น การในปั จ จุ บั น กั บ ผลการ
ดาเนินการที่ผ่านมา
การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) หมายถึง การสร้างความผูกพันกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และการรับฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer
Engagement) หมายถึง การให้การบริการทาง
การศึกษาด้านหลักสูตรดนตรีตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ ปกครองและชุมชน
ความเต็มใจของผู้เรียนที่เจาะจงเลือกและยังคงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนและแนะนาผู้ อื่นให้รู้จัก
และมาศึกษาที่โรงเรียน
การรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of the Customer) หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน
ผู้ปกครอง ศิษย์ เก่า และชุมชน การนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและ
พัฒนา การเปิดช่องทางการสื่อสารการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว
การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้( Measurement , Analysis ,and Knowledge
Management) หมายถึง การวัดการวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดาเนินการของ
องค์กร การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้
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การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร(Measurement , Analysis
,and Improvement of Organizational Performance) หมายถึง การวัดผล การ
วิเคราะห์ การปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ การทบทวน การปรับปรุงผลการ
ดาเนินการของโรงเรียน การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาความรู้มาปรับปรุงผล
การดาเนินงาน
การจัดการสารสนเทศ ความรู้และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Management of Information ,
Knowledge , and Information Technology) หมายถึง การจัดการข้อมูล สารสนเทศ
และองค์ความรู้ให้มีความถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือ ได้ รวดเร็วในการค้นหา พร้อมใช้งาน
การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างโรงเรียนกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Focus) หมายถึง การสร้างความผูกพันกับผู้สอน เจ้าหน้าที่
และการให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้สอน เจ้าหน้าที่
การสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Engagement) หมายถึง การพัฒนาความรู้และ
ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนดนตรี การให้รางวัล การยกย่อง
ชมเชย การประเมินความพึงพอใจในการทางาน
การให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Environment) หมายถึง การ
วิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังคน การมอบหมายภาระงานอย่างเหมาะสม การกาหนด
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลผู้ ส อนและเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งชั ด เจนและเป็ น ธรรม การปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
การจัดการกระบวนการ (Process
กระบวนการทางาน

Management) หมายถึง การจัดระบบงานและการจัด

การจัดระบบงาน (Work Systems) หมายถึง การกาหนดโครงสร้างของโรงเรียนที่ทาให้เกิดการ
ประสานงานระหว่างกระบวนการทั้งภายในและภายนอก การกาหนดขั้นตอนการทางาน
และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น
การจัดกระบวนการทางาน (Work Processes) หมายถึง การออกแบบกระบวนการทางาน การนา
กระบวนการทางานไปใช้ในการปฏิบัติจริง การจัดทาคู่มือ ข้อกาหนด และแนวปฏิบัติใน
การทางาน การกากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
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ผลลัพธ์ (Result) หมายถึง การให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านมุ่งเน้น
ลู ก ค้ า ด้ า นงบประมาณ การเงิ น และการตลาด ด้ า นการมุ่ ง เน้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ า น
ประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านภาวะผู้นา
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Learning Outcomes) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร การแสดงความสามารถทางด้านดนตรี
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer - Focused Outcomes) หมายถึง ความพึงพอใจของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต่อหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและ
การให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียน
ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด (Budgetary , Financial , and Market
Outcomes) หมายถึง งบประมาณ แหล่งที่มาของรายได้ การระดมทรัพยากร การขยาย
ตลาด
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (Workforce - Focused Outcomes)หมายถึง การพัฒนา
ความรู้และความก้าวหน้าของผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน การสร้างขวัญและกาลังใจ
การจัดสภาพแวดล้อม สุขภาวะที่ดีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Effectiveness Outcomes) หมายถึง
โครงสร้างและขั้นตอนการทางานชัดเจนและเหมาะสม การกากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นา (Leadership Outcomes)หมายถึง ผู้บริหารนาโรงเรียนให้บรรลุตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ก าหนดไว้ ผู้ บ ริ ห ารได้ รั บ การยอมรั บ ในการปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า ง
ถูกต้องตามกฎหมายและความชอบธรรม การให้ความร่วมมือและมีส่วนสนับสนุนชุมชน

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบตามกรอบ
แนวคิดการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Educational Criteria for Performance Excellence : EdPEx) [13] ป ร ะ ช า ก ร
(Population)
ส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ โรงเรี ย นกวดวิ ช าที่ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พ.ศ.2556
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1.6 กรอบแนวคิด
ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็น
เลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 7 หมวด ประกอบด้วย
1) การนาองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า 4) การวัด วิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์
2. การพัฒนากลยุทธ์ ใช้แนวคิดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับโรงเรียน A Strategic
Management for School Development ตามแนวคิดของ Fidler,B., 2002 [14]
ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์SWOT 2) การกาหนดกลยุทธ์

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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1.7 ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบสามารถนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่
พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยนี้ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศมากขึ้น
2. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสามารถนากลยุทธ์การบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายและ
ส่งเสริมโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบให้มีความเป็นเลิศมากขึ้น

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลสรุปแนวคิดและนาเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมสาระสาคัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบเพื่อนาไปสู่ การกาหนดกรอบ
แนวคิด ในการวิจัยครั้งนี้สาระสาคัญประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
2.1 หลักการและกฎหมายการจัดโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
2.2 แนวคิดความเป็นเลิศ
2.3 แนวคิดกลยุทธ์การบริหาร
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สาระสาคัญในแต่ละตอนมีดังนี้
2.1 หลักการและกฎหมายการจัดโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
2.1.1 ความเป็นมาของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
2.1.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
2.1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
2.1.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550
2.1.3.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2.1.3.3 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2.2 แนวคิดความเป็นเลิศ
2.2.1 นิยามของความเป็นเลิศ
2.2.2 รางวัลคุณภาพ...กลยุทธ์การบริหารที่เน้นความเป็นเลิศ
2.3 แนวคิดกลยุทธ์การบริหาร
2.3.1 ความหมายของกลยุทธ์และการบริหาร
2.3.2 การพัฒนากลยุทธ์
2.3.3 การกาหนดกลยุทธ์สาหรับโรงเรียน
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลสรุปแนวคิดและนาเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมสาระสาคัญเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบเพื่อนาไปสู่การกาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ สาระสาคัญประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอน ดังนี้
2.1 หลักการและกฎหมายการจัดโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
2.1.1 ความเป็นมาของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
โ ร ง เ รี ย น ด น ต รี เ อ ก ช น น อ ก ร ะ บ บ เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ใ ห้ จั ด ตั้ ง โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาเกี่ยวกับดนตรีโดยมีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของการ
สาเร็จการศึกษา [1] การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาตามความต้องการของ
ผู้เรี ย นจึงมีการจั ดได้หลายรู ปแบบ ในส่ ว นของเอกชนที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนได้แบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภทตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คือ สอนศาสนา ศิลปะและกีฬา วิชาชีพ
กวดวิช า เสริ มสร้ า งทัก ษะชีวิต ตั้ง แต่ พ.ศ. 2461 ภาคเอกชนได้เ ข้า มามี ส่ ว นร่ว มในการจั ด
การศึกษาเกือบทุกประเภท ทุกระดับ โดยในการบริห ารจัดการนั้นภาคเอกชนต้องมีการพัฒ นา
คุณภาพตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้อยู่รอดได้ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยี ตามบทบัญญัติของกฎหมายได้เอื้อให้ภาคเอกชนมาลงทุน
ด้านการศึกษาดังเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ได้
กาหนดให้รัฐสนับสนุนเอกชนจัดการศึกษาอบรมของเอกชนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [15] ในมาตรา 43–46 ได้
กาหนดเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้สถานศึกษาเอกชน
เป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหาร การบริหารจัดการมีความเป็นอิสระ มีการกากับ ติดตาม
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดการศึกษาได้ทุ กระดับทุกประเภทการศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนดโดยรัฐต้องกาหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชน
ด้านการศึกษาและรัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนการลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษีและสิทธิ
ประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสมรวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้

13
2.2.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
การเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์
ผู้ปกครองที่มีความเข้าใจและเห็นความสาคัญของวิชาดนตรีจึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนดนตรีมาก
ขึ้นซึ่งในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีนั้นใช้เงินลงทุนสูงเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆทางด้านดนตรีมี
ราคาแพงจึงทาให้มีโรงเรียนของรัฐเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ดังนั้น
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจึงเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาและได้มีการจัดตั้งโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบโดยจัดการสอนทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง ด้ วย
สาเหตุนี้โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจึงมีแนวโน้มที่จะมีจานวนโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น [10] การที่มี
จานวนโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นการดีเพราะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระ
การศึกษาของชาติได้ระดับหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ดนตรีขั้นพื้นฐานโดยไม่
จากัดเพศ อายุ และสถานที่สอน โดยใช้หลักสูตรแต่ละโรงเรียนสร้างขึ้น เองหรือนาหลักสูตรดนตรี
มาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
จะตอบสนองผู้ เ รี ย นตามความสนใจ เพิ่ม ความรู้ เพิ่ม ทัก ษะและสร้ า งรายได้ใ ห้ แ ก่ต นเองและ
ครอบครัว ใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 5 ชั่วโมง จนถึง 250 ชั่วโมงตามลาดับ [11] และเพื่อให้มีความ
สะดวกในการบริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้โรงเรียนดนตรีเอกชนเหล่านี้ไว้ในมาตรา
15 (2) ตามพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชนประเภทศิลปศึกษาและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2525 โดยมี
แนวคิดให้ประชาชนได้มีการพัฒนาตนเอง ชุมชนมีส่วนร่วม มีความเสมอภาคทางการศึกษาและให้
พึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ เพื่อการดารงชีวิตและการพัฒนา
ตนเองทั้งทางกาย สังคม และสติ ปัญญา โดยใช้ประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเพิ่มความรู้ให้ตนเองทั้ง
สามด้านคือ ทักษะ เจตคติและสติปัญญา โดยให้หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับแรงงานและอาชีพ
อิสระ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนดนตรีสยามกลการจึงถือกาเนิดขึ้นมาเมื่อวันที่ 27
เมษายน พ.ศ. 2509 [16] ซึ่งถือเป็นโรงเรียนนาร่องและเป็นโรงเรียนดนตรีเอกชนรายแรกที่ได้
จัดตั้งตามมาตรา 15 (2) ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ที่เปิดสอนตามรูปแบบ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของกลุ่มวิชาดนตรี/การใช้เสียง/ร้องเพลง [7] โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์และเพื่อธุรกิจการค้า โรงเรียนดนตรีเอกชนได้จัดตั้ง
และมีจานวนเพิ่มขึ้นตามลาดับ มีทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด มีรูปแบบการสอนที่ต่างกัน เช่นแบบ
ผู้ ป ระกอบการและแบบสั ม ปทานเอกชน ส่ ว นขนาดของโรงเรี ย นจะแบ่ ง ตามจ านวนนั ก เรี ย น
ลงทะเบียนเรียน เช่น 1-99 คนจัดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 100-499 คนจัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง
500-1,000 คนขึ้นไปจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ [2] วิชาที่สอนนั้นจะสอนภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกความ
ชานาญเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดและสนใจ วิชาที่เปิดสอนมีหลายวิชาทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล
เช่น ขิม ระนาด ฆ้องวง ซอ เปียโน อิเล็กโทน ไวโอลิน กีต้าร์ กลองชุด ขับร้อง เป็นต้น
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่เปิดสอนการเรียนกวดวิชาทางด้านดนตรีเป็นโรงเรียนดนตรีที่มี
ศักยภาพในการจัดหาครูเก่งๆ ระดับสากลที่เรียกว่า Profession ในระดับประเทศและต่างประเทศ
หรือโรงเรียนที่เจาะลึกเฉพาะด้านโดยผู้ที่มีฝีมือทางดนตรีในระดับสูงเป็นผู้เปิดสอนโรงเรียนดนตรี
เอกชนส่ ว นใหญ่ จ ะเปิ ด ตามแหล่ ง ชุ ม ชนหรื อ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เพื่ อ ความสะดวกสบายของกลุ่ ม
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ผู้รับ บริการ เวลาทาการสอนส่ วนใหญ่จะเปิดสอนวันจันทร์ถึงศุกร์หลั งเลิ กเรียน หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ตั้งแต่ 07.00 – 21.00น. อายุของผู้เรียนจะเริ่มรับเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 4-6 ปีขึ้นไปสาหรับเด็ก
เล็ก ส่วนผู้ใหญ่ไม่กาหนดอายุและความรู้พื้นฐาน การกาหนดเวลาเรียนจะสอนอาทิตย์ละ 1 ครั้งๆ
ละ 45 นาทีสาหรับเด็กเล็ก และ 1 ชั่วโมงสาหรับผู้ใหญ่ ส่วนอัตราค่าเล่าเรียนประมาณชั่ วโมงละ
300 บาทสาหรับขั้นต้น 500 บาทสาหรับขั้นกลาง และ 800-2,000 บาทสาหรับขั้นสูง การวัดผล
และประเมิน ผลผู้ เรี ย นมีการวัดผลออกเป็นสองรูปแบบคือ รูปแบบแรก การวัดผลภายในจาก
ครูผู้สอนโดยโรงเรียนเป็นผู้จัด เช่น จัดสอบในบทเรียน สอบจบการศึกษาเพื่อรับประกาศนียบัตร
และรูปแบบที่สอง การวัดผลจากการจัดสอบโดยสถาบันดนตรีมาตรฐานจากต่างประเทศ ผู้เรียน
ดนตรีจะเข้ารับการทดสอบขึ้นอยู่กับความสมัครใจไม่มีการบังคับ ผลของผู้เข้ารับการทดสอบจะต้อง
ได้คะแนนมาตรฐานที่สถาบันนั้นๆเป็นผู้กาหนดไว้ในแต่ละเกรด ผู้เข้าสอบผ่านก็จะได้ป ระกาศนียบัตร
ในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
กาหนดให้โรงเรียนดนตรีเอกชนที่เปิดสอนเป็นการเรียนกวดวิชาทางด้านดนตรีมีการจัดการเรียนการ
สอนในหลายวิชาทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล เช่น ขิม ระนาด ฆ้องวง ซอ เปีย โน อิเล็คโทน
ไวโอลิน กีต้าร์ กลองชุด ขับร้อง เป็นต้น ภายใต้การกากับดูแลของกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ โดยจัดให้อยู่ในโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนประเภทศิลปศึกษา (Arts Education)ในกลุ่ม
ดนตรี (Music) โดยแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ซึ่งในระหว่างปีการศึกษา 2547 –
2555 มีจานวนโรงเรียน จานวนครูและจานวนนักเรียน ดังนี้
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ตารางที่ 1 จานวนโรงเรียน จานวนครูและจานวนนักเรียนของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ระหว่างปีการศึกษา 2547 – 2555
พ.ศ.
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

จานวนโรงเรียน
กทม. ภูมิภาค รวม
89
82
171
108 101 209
115 107 222
131 108 239
138 103 241
123 151 274
129 158 287
108 150 258
135 154 289

โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
จานวนครู
จานวนนักเรียน
กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค รวม
895 748 1643 28956 13225 42181
1050 990 2040 31254 19055 46309
1214 1010 2224 31698 16870 48568
1253 1204 2457 31721 17398 49119
1354 1341 2695 32852 17776 50628
2091 2265 4356 34569 23419 57988
1059 1026 2085 33998 30303 64301
1907 1117 3024 34776 43715 78491
1985 1065 3054 38954 39633 78587

จากตารางที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบจานวนโรงเรียน จานวนครูและจานวนนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนระหว่างปีการศึกษา 2547 – 2555 ที่อยู่ในการดูแลของกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ในด้านการบริหารโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบแต่ละแห่งจะเป็นผู้ลงทุนและมีการบริหารจัดการของตนเองภายใต้การกากับ
ดูแลของกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่ง
ในแต่ละปีโรงเรียนจะต้องส่งรายงานประจาปี (Self Assessment Report) ต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อเข้ารับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้กาหนดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบพัฒนา
โรงเรียนให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด พร้อม
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ผ่ านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน
และตัว บ่ งชี้ที่กาหนด ในปี พ.ศ. 2552 - 2555 ทาง สช. ได้ดาเนินการตรวจเยี่ยม นิเทศ และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ผลปรากฏว่ามีโรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่
ในระดับดีเด่น [17] ดังนี้
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ตารางที่ 2 จานวนโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประกันคุณภาพ ประจาปี
2552-2555
ที่

พ.ศ.

1.
2.
3.
4.

2552
2553
2554
2555

จานวนโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
274
16
287
27
258
17
289
28

คิดเป็นร้อยละ
5.84
9.51
6.59
9.69

จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบจานวนของโรงเรียนทั้งหมดกับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ยังอยู่ในระดับต่า ปี พ.ศ. 2552 มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 16 โรงจาก
โรงเรียนทั้งหมด 274 โรง (ร้อยละ 5.84) ปี พ.ศ. 2553 มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 27 โรง
จากโรงเรียนทั้งหมด 287 โรง (ร้อยละ 9.51) ปี พ.ศ. 2554 มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน 17
โรงจากโรงเรียนทั้งหมด 258 โรง (ร้อยละ 6.59) ปี พ.ศ. 2555 มีโรงเรีย นที่ผ่านเกณฑ์จานวน
28 โรงจากโรงเรียนทั้งหมด 289 โรง (ร้อยละ 9.69)
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ตารางที่ 3 รายชื่อจังหวัดและโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประกัน
คุณภาพประจาปีพ.ศ. 2552
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี เขต 3
เชียงราย เขต 1
เชียงใหม่ เขต 1
นนทบุรีเขต 1
พะเยา เขต 2
ระยอง เขต 1
ลาปาง เขต 1
ลพบุรี เขต 1
สงขลา เขต 2
สุรินทร์ เขต 1
อุดรธานี เขต 1

ชื่อโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการเอ็มโพเรี่ยม
สอนดนตรีเอื้อมอารีย์
ดนตรีสยามจันทน์วินิตยานนาวา
สุธีรัตนชัยสังคีตศิลปะ
ดนตรีสยามเกาะลอยศรีราชา
ดนตรีเมโลดี้เฮ้าส์
ปฤษฐาการดนตรี
ดนตรีสยามกลการนครพิงค์
ดนตรีสยามกลการเทสโก้โลตัส บางใหญ่
ดนตรีเกียรติมหาชัย
ดนตรีสยามกลการระยอง
ดนตรียามาฮ่าลาปาง
ดนตรีสยามกลการสุจินดา ลพบุรี
ดนตรีมีฟูาหาดใหญ่
ดนตรีสุรินทร์
ดนตรีสยามกลการอุดรสมใจนึก
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ตารางที่ 4 รายชื่อจังหวัดและโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประกัน
คุณภาพประจาปีพ.ศ. 2553
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ขอนแก่น
เชียงราย
เชียงใหม่
ตรัง
นครปฐม
นครสวรรค์
นนทบุรี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
พะเยา
พัทลุง
ราชบุรี
สุราษฎรธ์านี
อุดรธานี

ชื่อโรงเรียน
ดนตรีสยามจันทน์วินิต
ดนตรีสู่ฟูา
ดนตรีศิลปบรรเลง
ดนตรีสยามกลการเดอะมอลล์ 3
ดนตรีนพโสตถิพันธุ์
ดนตรีสยามกลการเทสโก้โลตัสประชาชื่น
เคพีเอ็นขอนแก่น
ดนตรีและภาษาตะลันต์
ดนตรีบาย ฮาร์ท มิวสิค
ดนตรีแต่งฝัน
ดนตรีสยามกลการนครพิงค์ 2
ศิลปะการดนตรีซิมโฟนี
ดนตรีมณีวรรณ
ธิติประเสริฐการดนตรี
ดนตรีนครปฐม
สอนดนตรีซอลฟา
ดนตรีปากน้าโพ
ดนตรีและลีลาศิริปิ่น
ดนตรีสยามเมืองเอก
ดนตรีสยามรังสิต
ดนตรีสยามยามาฮ่า ปฺอบปูล่าามิวสิค รังสิต
ดนตรีสยามกลการหัวหิน
ดนตรีเกียรติมหาชัย
ดนตรีริชาร์ดมิวสิค
ดนตรีสยามกลการโรบินสัน ราชบุรี
ดนตรีสยามกลการสุราษฎร์ธานี
ดนตรีสยามกลการอุดรธานี
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ตารางที่ 5 รายชื่อจังหวัดและโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประกัน
คุณภาพประจาปีพ.ศ.2554
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กระบี่ เขต 1
ฉะเชิงเทรา เขต 1
ชลบุรี เขต 1
ชุมพร เขต 1
เชียงราย เขต 4
นครราชสีมา เขต 1
นนทบุรี เขต 1
ปทุมธานี เขต 1
สกลนคร เขต 1
สมุทรปราการ เขต 1
สระบุรี เขต 1
สุโขทัย เขต 1
สช.สงขลา

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนดนตรีสยามกลการมีนบุรี
โรงเรียนดนตรีอัจฉริยะ
โรงเรียนรักเกียรติการดนตรี
โรงเรียนพรหมเนติกรณ์การดนตรี
โรงเรียนเมโลดี้ มิวสิคเซนเตอร์
โรงเรียนดนตรีปาลม์วิว
โรงเรียนปิยะการดนตรี
โรงเรียนดนตรีเกียรติมหาชัยเทิง
โรงเรียนดนตรีสยามกลการเดอะมอลล์โคราช
โรงเรียนดนตรีบี-สตาร์
โรงเรียนดนตรีณัฐณภัทร
โรงเรียนจินตนาการดนตรีรังสิตคลองสาม
โรงเรียนสยามกลการดนตรี
โรงเรียนดนตรีสยามพัฒนา
โรงเรียนดนตรีสยามกลการสระบุรี
โรงเรียนดนตรีขวัญนคร
โรงเรียนดนตรีศิลปะและการออกแบบเพอร์เฟคพิช
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ตารางที่ 6 รายชื่อจังหวัดและโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประกัน
คุณภาพประจาปีพ.ศ. 2555
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น เขต 1
ชลบุรีเขต 3
เชียงราย เขต 1
เชียงใหม่ เขต 1

เชียงใหม่ เขต 4
ตราด
นครปฐม เขต 1
นครศรีธรรมราช เขต 2
ปทุมธานี เขต 2
พะเยา เขต 2
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระยอง เขต 1
ลพบุรี เขต 1
ลาปาง เขต 1
สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรสาคร
สุรินทร์เขต 1
อุดรธานีเขต 1
สช.สงขลา

ชื่อโรงเรียน
ดนตรีสยามจันทน์วินิตยานนาวา
ศุภนิจการดนตรีและภาษา
สอนดนตรีเอื้อมอารีย์
โรงเรียนดนตรีวรรณกานต์
โรงเรียนดนตรีสยามสัตหีบ
โรงเรียนดนตรีศรีราชานคร
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย
โรงเรียนดนตรีเมโลดี้เฮ้าส์
โรงเรียนส่งเสริมการดนตรี
โรงเรียนดนตรีสันติ
โรงเรียนปฤษฐาการดนตรี
โรงเรียนสยามกลการนครพิงค์
โรงเรียนดนตรีและภาษาสยามผาสุก ซีอีอี กรุ๊ป
โรงเรียนดนตรีวรัญญู
โรงเรียนดนตรีสยามกลการนครปฐม
โรงเรียนดนตรีโมเดิร์น
โรงเรียนดนตรีเคพีเอ็น รังสิต
โรงเรียนดนตรีเกียรติมหาชัย
โรงเรียนดนตรีสยามกลการอยุธยาพาร์ค
โรงเรียนดนตรียามาฮ่าสยามกลการ
โรงเรียนกวดวิชาดนตรีสยามกลการสุจินดา ลพบุรี
โรงเรียนบ้านดนตรีลาปาง
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์
โรงเรียนดนตรีโซนาต้า
โรงเรียนสุขสวัสดิ์การดนตรี
โรงเรียนดนตรีสุรินทร์
โรงเรียนสยามกลการอุดรสมใจนึก
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
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ตารางที่ 7 สรุปรายชื่อจังหวัดและโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประกัน
คุณภาพ ประจาปีพ.ศ. 2552-2555
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี เขต 3

เชียงราย เขต 1

เชียงใหม่ เขต 1

เชียงใหม่ เขต 4

29. นนทบุรีเขต 1
30.

ชื่อโรงเรียน
ดนตรีสยามกลการเอ็มโพเรี่ยม
สอนดนตรีเอื้อมอารีย์
ดนตรีสยามจันทน์วินิตยานนาวา
สุธีรัตนชัยสังคีตศิลปะ
ดนตรีสยามจันทน์วินิต
ดนตรีสู่ฟูา
ดนตรีศิลปบรรเลง
ดนตรีสยามกลการเดอะมอลล์ 3
ดนตรีนพโสตถิพันธุ์
ดนตรีสยามกลการเทสโก้โลตัสประชา
ชื่นโรงเรียนดนตรีสยามกลการมีนบุรี
ศุภนิจการดนตรีและภาษา
ดนตรีสยามเกาะลอยศรีราชา
โรงเรียนเมโลดี้ มิวสิคเซนเตอร์
โรงเรียนดนตรีสยามสัตหีบ
โรงเรียนดนตรีศรีราชานคร
โรงเรียนดนตรีเมโลดี้เฮ้าส์
ดนตรีและภาษาตะลันต์
ดนตรีบาย ฮาร์ท มิวสิค
ดนตรีแต่งฝัน
โรงเรียนดนตรีเกียรติมหาชัยเทิง
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เชียงราย
โรงเรียนปฤษฐาการดนตรี
ดนตรีสยามกลการนครพิงค์
ศิลปะการดนตรีซิมโฟนี
โรงเรียนส่งเสริมการดนตรี
โรงเรียนดนตรีสันติ
โรงเรียนดนตรีและภาษาสยามผาสุก ซีอี
อี กรุ๊ป
ดนตรีสยามกลการเทสโก้โลตัส บางใหญ่
ดนตรีและลีลาศิริปิ่น
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ปี พ.ศ.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

โรงเรียนดนตรีณัฐณภัทร
พะเยา เขต 2
ดนตรีเกียรติมหาชัย
ระยอง เขต 1
ดนตรีสยามกลการระยอง
ลาปาง เขต 1
ดนตรียามาฮ่าลาปาง
โรงเรียนบ้านดนตรีลาปาง
ลพบุรี เขต 1
โรงเรียนกวดวิชาดนตรีสยามกลการสุ
จินดา ลพบุรี
สงขลา เขต 2
ดนตรีมีฟูาหาดใหญ่
โรงเรียนดนตรีศิลปะและการออกแบบ
เพอร์เฟคพิช
โรงเรียนดนตรีสยามกลการ หาดใหญ่
สุรินทร์ เขต 1
ดนตรีสุรินทร์
อุดรธานี เขต 1
ดนตรีสยามกลการอุดรสมใจนึก
ขอนแก่น
เคพีเอ็นขอนแก่น
โรงเรียนดนตรีวรรณกานต์
นครปฐม
ดนตรีนครปฐม
โรงเรียนดนตรีสยามกลการนครปฐม
ตรัง
ดนตรีมณีวรรณ
ธิติประเสริฐการดนตรี
นครสวรรค์
สอนดนตรีซอลฟา
ดนตรีปากน้าโพ
ปทุมธานี
ดนตรีสยามเมืองเอก
ดนตรีสยามรังสิต
ดนตรีสยามยามาฮ่า ปฺอบปูล่าามิวสิค
รังสิต
โรงเรียนจินตนาการดนตรีรังสิตคลอง
สาม
โรงเรียนดนตรีเคพีเอ็น รังสิต
ประจวบคีรีขันธ์
ดนตรีสยามกลการหัวหิน
พัทลุง
ดนตรีริชาร์ดมิวสิค
ราชบุรี
ดนตรีสยามกลการโรบินสัน ราชบุรี
สุราษฎรธ์านี
ดนตรีสยามกลการสุราษฎร์ธานี
กระบี่ เขต 1
โรงเรียนดนตรีอัจฉริยะ
โรงเรียนรักเกียรติการดนตรี
ฉะเชิงเทรา เขต 1 โรงเรียนพรหมเนติกรณ์การดนตรี
ชุมพร เขต 1
โรงเรียนดนตรีปาลม์วิว
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63.
64. นครราชสีมา เขต
1
65.
66. สกลนคร เขต 1
67. สมุทรปราการ เขต
68. 1
69.
70.
71.
72.

โรงเรียนปิยะการดนตรี
โรงเรียนดนตรีสยามกลการเดอะมอลล์
โคราช
โรงเรียนดนตรีบี-สตาร์
โรงเรียนสยามกลการดนตรี
โรงเรียนดนตรีสยามพัฒนา
โรงเรียนดนตรีสยามกลการเทสโก้โลตัส
ศรีนครินทร์
โรงเรียนดนตรีสยามกลการสระบุรี
โรงเรียนดนตรีขวัญนคร
โรงเรียนดนตรีวรัญญู
โรงเรียนดนตรีโมเดิร์น

สระบุรี เขต 1
สุโขทัย เขต 1
ตราด
นครศรีธรรมราช
เขต 2
73. พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนดนตรีสยามกลการอยุธยาพาร์ค
เขต1
74. สมุทรสาคร
โรงเรียนดนตรีโซนาต้า
75.
โรงเรียนสุขสวัสดิ์การดนตรี















จากตารางที่ 7 เมื่อนารายชื่อจังหวัดและโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน ประกันคุณภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2555 มาสังเคราะห์ พบว่า โรงเรียนที่ผ่ านการ
ประเมิน 3 ปี มี 3 โรง ได้แก่ ดนตรีสยามกลการนครพิงค์ ดนตรีเกียรติมหาชัย ดนตรีสยามกล
การอุดรสมใจนึก โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน 2 ปี มี 6 โรง ได้แก่ สอนดนตรีเอื้อมอารีย์ ดนตรี
สยามจันทน์วินิตยานนาวา โรงเรียนดนตรีเมโลดี้เฮ้าส์ โรงเรียนปฤษฐาการดนตรี ดนตรีสยามกล
การระยอง โรงเรียนกวดวิชาดนตรีสยามกลการสุจินดาลพบุรี และโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน 1 ปี
มี 66 โรง รวมโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประกันคุณภาพทั้งสิ้น 75 โรง
การที่จานวนโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั้น ปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่อง
คุณภาพในการบริหารของโรงเรียน เนื่องจากผู้บริหารขาดภาวะผู้นา ขาดความรู้ในการบริหาร ขาด
ทักษะในการจัดการ ขาดทักษะในเชิงธุรกิจ ไม่มีการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน [12]
โรงเรี ย นดนตรี เ อกชนนอกระบบจ านวนหนึ่ง มี ก ลยุ ท ธ์ การบริ ห ารจั ดการที่มี คุ ณ ภาพเป็น ที่ นิ ย ม
ผู้ปกครองจึงส่งบุตรหลานไปเรียนดนตรีเป็นจานวนมาก แต่ก็ยังมีโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบอีก
จานวนมากที่มีคุณภาพค่อนข้างต่ากว่าเกณฑ์และมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดและไม่มีการ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน
นอกระบบของส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบ
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จานวนของโรงเรียนทั้งหมดกับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นพบว่าโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ยังอยู่ในระดับต่า ดังนั้น
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝุายไม่ว่ารัฐหรือเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงหรือทางอ้อมจะต้อง
หาทางและมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจัดการเพื่อ พัฒ นาโรงเรียนดนตรีเ อกชนเหล่ า นี้ให้ มี คุณภาพ
ทัดเทียมกันไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ โรงเรียนจึงตกอยู่ในสภาพการแข่งขันที่
รุนแรง การบริหารงานที่ยึดตามแนวทางตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานของสานัก
รับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนนอกระบบซึ่งจัดทาโดยกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพียงข้อกาหนดขั้นต่าที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมี [18]
อาจไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาปัญหาที่สถานศึกษาเอกชนเผชิญอยู่ ประกอบกับเงื่อนไขสาคัญในการ
ที่ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนนั่นคือ ความมีชื่อเสียง มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่เป็นเลิศ
ของสถานศึกษาเหล่านั้น ดังนั้นสถานศึกษาเอกชนจึงควรหาแนวทางหรือระบบการบริหารจัดการที่
ทาให้สถานศึกษามีความโดดเด่น มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่เป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับที่สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ [19] กล่าวว่า กลยุทธ์ ที่ทาให้องค์กรเจริญเติบโต ไหวทันต่อการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้าและตลาดที่เปลี่ยนไปหรือเกิดขึ้นใหม่ สามารถสร้างโอกาส
ทางธุรกิจและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการบริหารเพื่อความเป็นเลิศและแนวทางนี้ก็สอดคล้องกับการ
ประชุมระดมความคิดจากผู้แทนสมาคม/สถานศึกษาเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของสถานศึกษาเอกชนพร้อมทั้งกาหนด
เป็นร่ างโครงการการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศในการบริห ารจัดการ ซึ่งเป็นโครงการ
เร่งด่วนไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเอกชน (พ.ศ. 2549–2552)
2.1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
2.1.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
ดังนี้
มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียม
กั บ บุ ค คลอื่ น การจั ด การศึ ก ษาอบรมขององค์ ก รวิ ช าชี พ หรื อ เอกชน การศึ ก ษาทางเลื อ กของ
ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรีย นการสอน การ
วิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่
พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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2.1.3.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ดังนี้
มาตรา 4 มีคานิยามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ ได้แก่
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม
การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มี
อานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่
พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้ เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ ง และเพื่อใช้เป็นหลั กในการ
เทียบเคียงสาหรับการส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา
“การประกัน คุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษาจากภายนอก โดยส านั กงานรับ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าว
รั บ รอง เพื่ อ เป็ น การประกั น คุ ณ ภาพและให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
“ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ
“ครู” หมายความว่าบุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของทั้งของรัฐและเอกชน
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หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรี ยนรู้ต้ องมุ่ง ปลู กฝั งจิ ตส านึ กที่ ถูก ต้อ งเกี่ย วกั บการเมื องการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ
หน้าที่ เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (1)เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (3)การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก ดังนี้ (3)
มีการกาหนดมาตรฐานการศึก ษาและจัด ระบบประกันคุณ ภาพการศึ กษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น
หมวด 3 ระบบการศึกษา
มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
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หมวด 5 การบริหารและการจัดการการศึกษา
มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการ
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการกากับ
ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
มาตรา 45 ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนดโดยรัฐต้องกาหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชน
ในด้านการศึกษาการกาหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพื้นที่การศึกษาหรือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คานึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชนโดยให้รัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับ
ฟังความคิดเห็นของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด้วยให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาดาเนินกิจการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็น
ของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49 ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทาการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้มีการประเมินผลคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและ
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
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มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆที่มีข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ภารกิจของสถานศึกษาตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรองที่ทาการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น
มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่
กาหนดให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถานศึกษานั้นปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนดหากมิได้
ดาเนินการดังกล่าวให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อดาเนินการให้มีการปรับปรุง
แก้ไข
1.3.3 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2554 มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
นอกระบบ ดังนี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใน
ระบบหรือโรงเรียนนอกระบบที่มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“โรงเรียนนอกระบบ” หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีความยืดหยุ่นในการ
กาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่ง
เป็นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็จการศึกษาและให้หมายความรวมถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจา
มัสยิด(ตาดีกา)และสถานศึกษาปอเนาะ
“นักเรียน” หมายความว่าผู้รับการศึกษาในโรงเรียน
“ผู้รับใบอนุญาต”หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน
“ผู้สอน” หมายความว่า ผู้ทาหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนอกระบบ
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งทาหน้าที่ให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในโรงเรียน
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานแนะแนว ผู้ปฏิบัติหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนวัดผล ผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานทั่วไปหรือหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
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“ผู้อนุญาต” หมายความว่า
(1) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(2) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนมอบหมาย หรือ
(3) ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
หมวด 3 โรงเรียนนอกระบบ
มาตรา 120 การจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
ประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร
ของโรงเรียนนอกระบบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 121 การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแนบ
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบมาพร้อมกับคาขอและอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ประเภท และลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ
(2) ที่ตั้ง และแผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียนนอกระบบ
(3) หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา
(4) หลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการ
เพิ่มค่าธรรมเนียมดังกล่าว
(5)รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวงเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะ
เปลี่ยนแปลงรายการตามวรรคหนึ่งไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต ให้ผู้อนุญาตพิจารณา
คาขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขออนุญาต
มาตรา 122 ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีผู้บริหารคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการ
บริหารงานของโรงเรียนนอกระบบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและ
รายละเอียดตามมาตรา 121 วรรคหนึ่ง โดยผู้รับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามวรรคสองจะเป็นผู้บริหารเองก็ได้ และให้ส่งหลักฐานการแต่งตั้งหรือการเข้าเป็นผู้บริหารแล้วแต่
กรณี ให้ผู้อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันแต่งตั้งหรือวันเข้าบริหารคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้บริหารให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 123 ให้โรงเรียนนอกระบบจัดให้มีครูหรือผู้สอนซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับหลักสูตร
และมีจานวนที่เหมาะสมกับนักเรียนตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 124 คณะกรรมการจะกาหนดให้โรงเรียนนอกระบบบางประเภทหรือบางขนาดที่
ผู้บริหารต้องจัดทารายงานแสดงกิจการและงบการเงินของโรงเรียนนอกระบบเสนอต่อผู้อนุญาตทุกปี
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้
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มาตรา 125 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นในโรงเรียนนอกระบบต้อง
ไม่มีลักษณะเป็นการแสวงหากาไรเกินควร เมื่อคานึงถึงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและสิทธิประโยชน์
ที่นักเรียนได้รับ
มาตรา 126 ในกรณีที่โรงเรียนนอกระบบประสงค์จะเลิกกิจการ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้อนุญาตทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกกิจการและให้ใบอนุญาตนั้น
สิ้นผลเมื่อถึงกาหนดเลิกกิจการ เมื่อผู้อนุญาตตรวจพบว่าโรงเรียนนอกระบบแห่งใดหยุดดาเนินกิจการ
เกินเก้าสิบวันโดยไม่แจ้งเลิกกิจการตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียน
นอกระบบดังกล่าวได้
2.2 แนวคิดความเป็นเลิศ
2.2.1 นิยามของความเป็นเลิศ
Webster [20] ได้ให้ความหมายของคาว่า ความเป็นเลิศ (excellence) หมายถึง สิ่งที่ดี
ที่สุด สมบูรณ์ที่สุด หรือการกระทาซึ่งประกอบด้วยคุณภาพสูงสุดจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป
สานักงานมาตรฐานการศึกษาของประเทศอังกฤษได้ให้ความหมายของคาว่า “เลิศ” หมายถึง
ยอดเยี่ ย ม เด่ น อยู่ ร ะดับ ที่ ห นึ่ ง มีป ระสิ ทธิภ าพระดับสู ง ความรวดเร็ว ในความก้า วหน้ าของ
กระบวนการ [21]
จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า การให้ความหมายของคาว่าเป็น “เลิศ” นั้นมีความ
เกี่ยวข้องกับคาว่า “คุณภาพ” และเมื่อพิจารณาจากความหมายของคาว่า “คุณภาพ” ตามที่มีผู้กล่าว
ไว้ เช่น The American Heritage of English ให้ความหมายของคาว่า คุณภาพไว้ในแนวทาง
หนึ่งว่า คือ ระดับความเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับ Baumgart [22] ได้ให้ความหมายของคาว่า
คุณภาพ ว่าหมายถึง แบบของความเป็นเลิศหรือสิ่งที่เหนือกว่าหรือดีกว่าปกติธรรมดา เช่นเดียวกับ
Conrad and Blackbum [23] กล่าวว่า ความเป็นเลิศและคุณภาพนั้นมีความหมายคล้ายกั นใช้
แทนกันได้ โดยทั้งสองคาต่างคานึงถึงมิติของรูปแบบโดยไม่เพียงแต่คานึงถึงผลสาเร็จอันน่าชื่นชมแต่
ยังหมายถึงคุณลักษณะซึ่งทาให้เกิดผลสาเร็จด้วยทั้งคุณภาพและความเป็นเลิศจึงหมายถึงคุณลักษณะ
ที่มีมาตรฐานสูงแต่ตั้งใจจะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ไม่ต่าไปกว่ามาตรฐานนั้น
ดังนั้นกล่าวได้ว่า มาตรฐาน คุณภาพ และความเป็นเลิศ ทั้งสามคามีความเกี่ยวข้องกันแต่
มีความแตกต่างกัน ที่การจั ดล าดับ กล่ าวคือ “มาตรฐาน” เป็นสิ่ งที่ถือเอาเป็นหลักส าหรับเทียบ
กาหนด [24] หรือเป็นข้อกาหนดขั้นต่าที่ต้องมีหรือระบุไว้ ส่วน “คุณภาพ” นั้นเป็นการยกระดับจาก
มาตรฐาน โดยนอกจากท าให้ ต รงตามข้ อ ก าหนดแล้ ว ยั ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจและท าให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย [25] หรืออาจกล่าวได้ว่ามาตรฐานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
คุณภาพ [26] และข้อแตกต่างที่สาคัญก็คือ สินค้าหรือบริการที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอาจจะไม่ใช่
สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ แต่สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพควรมีคุณลักษณะที่ได้มาตรฐานในระดับ
หนึ่ง เพราะโดยทั่วไปแล้วการกาหนดมาตรฐานมักเป็นการกาหนดโดยผู้ผลิตเป็นส่วนใหญ่โดยมิได้
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คานึ งถึงความต้องการของลู กค้า ส าหรับ “ความเป็นเลิ ศ ” มีความเหนือกว่าคุณภาพเพราะเมื่ อ
เปรียบเทียบกันแล้วจะมีความโดดเด่นกว่าเป็นระดับคุณภาพสูงสุด มีผลงานที่ยอดเยี่ยมเหนือกว่า
ธรรมดาและสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ [27]
การมองความเป็นเลิศหรือคุณภาพจะแตกต่างกันไป กล่าวคือ ทางด้านเศรษฐศาสตร์จะมอง
คุณภาพในเชิงความสัมพันธ์ของปัจจัยนาเข้าและผลผลิตโดยดูว่าผลผลิตที่ได้รับนั้นอยู่ในความต้องการ
ของตลาดแรงงานมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับการลงทุนการผลิตหรือไม่ สาหรับทางด้านสังคมวิทยา
จะมองว่ า การศึ ก ษาได้ ต อบสนองหรื อ ทดแทนให้ กั บ สั ง คมมากน้ อ ยเพี ย งใด มี ผ ลท าให้ สั ง คม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไร ทาให้ประเทศมีการพัฒนาทั้งด้านสังคมและเทคโนโลยีหรือไม่
สาหรับทางด้านการศึกษาจะมองคุณภาพในลักษณะของประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการ
เรียนการสอน ความสามารถของบัณฑิตในการแก้ปัญ หา การวิเคราะห์และการวิพากษ์วิจารณ์ [23]
สรุปได้ว่า ความเป็นเลิศ หมายถึง คุณลักษณะที่ยอดเยี่ยม มีคุณภาพสูงควรค่าแก่การ
ยกย่องและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้
2.2.2 รางวัลคุณภาพ...กลยุทธ์การบริหารที่เน้นความเป็นเลิศ
2.2.2.1 รางวัลเดมมิ่ง (Deming Prize) [28]
รางวัลเดมมิ่ง (Deming prize) เป็นรางวัลที่ตั้งโดยคณะกรรมการอานวยการสหภาพ
นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรแห่งญี่ปุนในปี ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) เป็นรางวัลที่ให้แก่บุคคลและกลุ่ม
เป็นประจาทุกปี รางวัลมี 3 ประเภทคือ
1. ประเภทบุคคล (individual)
2. ประเภทการประยุกต์ (application)
3. ประเภทโรงงาน
โครงสร้างของระบบรางวัลเดมมิ่ง ประกอบด้วยปัจจัยหลักที่ใช้ตรวจสอบ ๑๐ ปัจจัย ได้แก่
1. ด้านนโยบาย
2. ด้านองค์การและการปฏิบัติการ
3. ด้านการศึกษาและเผยแพร่
4. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล การติดต่อสื่อสารและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
5. ด้านการวิเคราะห์
6. ด้านการทามาตรฐาน
7. ด้านการควบคุมและจัดการ
8. ด้านการประกันคุณภาพ
9. ด้านผลลัพธ์
10. ด้านแผนในอนาคต
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2.2.2.2 รางวัลคุณภาพแห่งยุโรป(European Quality Award) [29]
รางวัลนี้ดาเนินการโดยมูลนิธิสาหรับการจัดการคุณภาพแห่งยุโรป (European Foundation
for Quality Management) หรือ EFQM เมื่อปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) เริ่มเป็นทางการเมื่อ ค.ศ.
1991 (พ.ศ. 2534) โดยมีวัตถุประสงค์คือสนับสนุน กระตุ้น ยกย่องและให้รางวัลบริษัทที่มีฐานการ
ผลิตในยุโรปที่ประสบความสาเร็จ
ปัจจัยในตัวแบบมีทั้งหมด 9 ตัว เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความสามารถ 5 ตัว ได้แก่
1. ความเป็นผู้นา
2. การจัดการคน
3. นโยบายและกลยุทธ์
4. ทรัพยากร
5. กระบวนการ และปัจจัยการวัดผลลัพธ์อีก 4 ตัว ได้แก่
1. ความพึงพอใจของคน
2. ความพึงพอใจของลูกค้า
3. ผลกระทบต่อสังคม
4. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

แผนภาพ 2 โครงสร้างการประเมินของรางวัลคุณภาพแห่งยุโรป [30]
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2.2.2.3 รางวัลมัลคอล์ม บอลดริจ (Malcolm Baldridge Nation Quality Award)
[31] ในช่วงปลายทศวรรษ 1980-1990 (พ.ศ. 2523 – 2533) หลายประเทศได้จัดโปรแกรมเพื่อยก
ย่องการปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์การรางวัลคุณภาพที่รู้จักกันมีทั้งในญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ยุโรป
ออสเตรเลียแคนาดาซึ่งรางวัลคุณภาพนี้เป็นเครื่องมือในการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติที่
บริษัทสามารถใช้เพื่อศึกษาการทางานของต่างประเทศและนาไปประเมินตนเอง วัตถุประสงค์ของ
รางวัลคุณภาพเพื่อ
1. เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสาคัญของคุณภาพของสินค้าและบริการและสนใจการจัดการ
คุณภาพในฐานะที่เป็นส่วนสาคัญในการช่วยให้มีความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่า
2. กระตุ้นให้เกิดการประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่กาหนดและรับรู้ถึงความต้องการของตลาดไปพร้อม
กัน
3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์การในขอบเขตที่กว้างขวางในเรื่องที่ไม่ใช่การค้า
4. กระตุ้นให้แบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความสาเร็จ จากการปรับปรุงคุณภาพและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทาดังกล่าว
5. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเงื่อนไขของการบรรลุถึงความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และการจัดการ
คุณภาพที่ประสบความสาเร็จ
6. กระตุ้นให้องค์การนาการจัดการคุณภาพไปปรับปรุงองค์กร
การให้รางวัลแก่บริษัทที่ผลิตสินค้าและบริการที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาความคิดนี้เริ่มมาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ.2525) แต่กฎหมายผ่านเมื่อปีค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) โดยนายมัลคอล์ม บอลดริจ
รัฐมนตรีพาณิชย์ให้การสนับสนุนแต่ในวันที่กฎหมายผ่านสภาเขาได้เสียชีวิตจึงนาเรื่องของเขามาตั้ง
เป็นชื่อรางวัลเพื่อเป็นการให้เกียรติ แรงขับตามระบบรางวัลมัลคอล์มบอลดริจ ประกอบด้วย
1. การจัดการคุณภาพของกระบวนการ
2. การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์
4. ข้อมูลและการวิเคราะห์
ทางด้านความเป็นผู้นาประกอบด้วย
1. การจัดการคุณภาพของกระบวนการ
2. การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์
4. ข้อมูลและการวิเคราะห์
ทางด้านการวัดความก้าวหน้าประกอบด้วย
1. คุณภาพของสินค้าและบริการ
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
3. การลดและการกาจัดของเสีย และ
4. คุณภาพของผู้ปูอนวัตถุดิบ
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แผนภาพ 3 โครงสร้างการประเมินของระบบรางวัลมัลคอล์มบอลดริจ [30]
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2.2.2.4 รางวัลแห่งแคนาดาสาหรับความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Canada Awards)
รางวัลแห่งแคนาดาสาหรับความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Canada Awards for Business
Excellence) เป็นรางวัลที่ให้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งแคนาดา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 (พ.ศ.
2527) แบ่งเป็น 7 ประเภทคือ
1. ประเภทนวัตกรรม (innovation)
2. ประเภทผู้ประกอบการ (entrepreneurship)
3. ประเภทสิ่งแวดล้อม (environment)
4. ประเภทการออกแบบอุตสาหกรรม (industrial design)
5. ประเภทการประดิษฐ์ (invention)
6. ประเภทการตลาด (marketing)
7. ประเภทธุรกิจขนาดย่อม (small business)
เกณฑ์ของรางวัลคุณภาพของแคนาดามี 6 ปัจจัย คือ
1. ความเป็นผู้นา
2. การสนใจลูกค้า
3. การวางแผนปรับปรุง
4. การสนใจคน
5. การปรับปรุงกระบวนการ
6. การสนใจผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
2.2.2.5 รางวัลคุณภาพแห่งออสเตรเลีย(Australian Quality Award) [32]
รางวัลคุณภาพแห่งออสเตรเลีย หรือ AQA ตั้งโดยองค์การออสเตรเลียวิสาหกิจ (Enterprise
Australia) ในปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) เพื่อกระตุ้นให้บริษัทในประเทศปรับปรุงคุณภาพสินค้าและ
บริการยกระดับไปสู่ระดับโลก รางวัลนี้ให้ทั้งธุรกิจและองค์การที่ไม่แสวงหากาไร
เกณฑ์ประเมินของรางวัลคุณภาพแห่งออสเตรเลีย มี 6 ปัจจัย คือ
1. ความเป็นผู้นา
2. นโยบายและการวางแผน
3. ข้อมูลและการวิเคราะห์
4. คน
5. การสนใจลูกค้า
6. คุณภาพกระบวนการหรือคุณภาพของสินค้าและบริการ
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2.2.2.6 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) เริ่มต้นตั้งแต่มีการลงนามใน
บั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งสถาบั น เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ แ ละส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ขึ้นในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึงความสาคัญของรางวัลนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้บรรจุรางวัลคุณภาพแห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิต
ของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการให้นา
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติ
และผลการดาเนิน การในระดับ มาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้ว ยรางวัล คุณภาพ
แห่งชาติ และองค์กรที่ได้รับ รางวัลจะนาเสนอวิธีปฏิบัติที่นาองค์กรของตนไปสู่ความสาเร็จเพื่อเป็น
แบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ นาไปประยุกต์ เพื่อให้ประสบผลสาเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการ
ดาเนินงานไปอย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับมาตรฐานโลก
เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA)
ซึ่งเป็น ต้นแบบรางวัล คุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่ว โลกนาไปประยุกต์ เช่น
ประเทศญี่ปุน ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น
วิสัยทัศน์
“รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็น
เครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก”
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนการนาแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการ
แข่งขัน
2. ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบผลสาเร็จในระดับมาตรฐานโลก
3. กระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4. แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการ
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แผนภาพ 4 แสดงความเชื่อมโยงและการบูรณาการของหมวดต่างๆของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ
หมวด 1 การนาองค์กรเป็นการตรวจประเมินว่าการกระทาของผู้นาระดับสูงขององค์กรได้
ชี้นาและทาให้องค์กรมีความยั่ งยืนอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินระบบการกากับดูแลองค์กรและ
วิธีการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุผลด้านกฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่
รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรจัดทาวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กรอย่างไรรวมทั้งตรวจประเมิ นการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการที่เลือกไว้เพื่อนาไปปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจน
วิธีการวัดผลความก้าวหน้า
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นการตรวจประเมินวิธีการที่องค์กรสร้างความผูกพันกับลูกค้า
เพื่อความสาเร็จด้านตลาดในระยะยาวกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันนี้ครอบคลุมถึงวิธีการสร้าง
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ารวมทั้งวิธีการที่องค์กรรับฟัง “เสียงของลูกค้า” และใช้สารสนเทศนี้เพื่อ
ปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้เป็นการตรวจประเมินว่า องค์กรเลือก
รวบรวม วิเคราะห์ จั ดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสิ นทรัพย์ทางความรู้อย่างไรและ
องค์กรมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรมีวิธีการทบทวนและใช้ผลการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงผลการดาเนินการอย่างไร
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรเป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
ความผูกพัน จัดการและพัฒนาบุคลากรเพื่อนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไป
ในทางเดี ย วกั น กั บ พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารโดยรวมขององค์ ก รหมวดนี้ ใ ห้ พิ จ ารณา
ความสามารถขององค์กรในการประเมินความต้องการด้านขีด ความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
และความสามารถในการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มของบุ ค ลากรที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลการด าเนิ น การที่ ดี
หมวด 6 การจัดการกระบวนการเป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ออกแบบระบบงานรวมทั้งมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการและปรับปรุงกระบวนการที่ สาคัญ
เพื่อดาเนินงานให้ระบบงานดังกล่าวสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและทาให้องค์กรประสบความสาเร็จและ
ยั่งยืนรวมทั้งให้อธิบายถึงการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
หมวด 7 ผลลัพธ์เป็นการตรวจประเมินผลการดาเนินการและการปรับปรุงในด้านที่สาคัญทุก
ด้านขององค์กรได้แก่ ผลลัพธ์ด้า นผลิตภัณฑ์ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าผลลัพธ์ด้านการเงินและ
ตลาด ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และผลลัพธ์ด้านการ
นาองค์กร นอกจากนี้ยังตรวจประเมินระดับผลการดาเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่งและ
องค์กรอื่นที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงด้วย
2.2.2.7 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ(Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทาง
ของเกณฑ์ Malcolm Baldridge National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์ EdPEx คือ กรอบที่ทาให้มอง คิดและ
บริ ห ารองค์ก รในเชิงระบบ (มองทุก ระบบเชื่อมโยงกั นหมด) และช่ว ยให้ ในการพัฒ นาอย่ างก้า ว
กระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักขององค์กร แม้เกณฑ์ Baldridge จะมี 3 ฉบับ คือ
ภาคธุรกิจ ภาคการดูแลสุขภาพ และภาคการศึกษา แต่ทั้ง 3 ฉบับเป็นเรื่องเดียวกัน มีหลักการต่างๆ
เหมือนกัน ทุกประการ จะแตกต่างก็เพียงศัพท์เฉพาะสาขาเท่านั้น เช่น แทนที่จะใช้คาว่าลูกค้าเพียง
อย่างเดียว สาหรับในภาคการศึกษาจะใช้คาว่า “ผู้เรียน”ภาคธุรกิจผู้รับบริการ คือ ลูกค้า ภาคการ
ดูแลสุขภาพผู้รับบริการ คือ ผู้ปุวย
- เนื้อหาในเกณฑ์ EdPEx
1) เป็น ข้อกาหนดของระบบการบริหารจัดการองค์กรในเรื่องหลั กๆ ที่ส่งผลให้เกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการบริการที่จะส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าแก่
ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม อย่างต่อเนื่อง
2) อาศัยแนวคิดและทฤษฎีของการจัดการที่เป็นระบบและการปรับปรุงผลการดาเนินการที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3) สอดแทรกหลักการของการบริหารจัดการที่อยู่บนระบบค่านิยมที่สร้างความยั่งยืนให้กับ
องค์กรและความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรายงานผลการประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
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- วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ EdPEx
1) เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้ใช้เกณฑ์นี้ไปพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการ ขีดความสามารถ และ
ผลลัพธ์ให้ดีขึ้น
2) เป็นกลไกในการสื่อสารและการแบ่งปันเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3)เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจและทบทวนผลการดาเนินการในระบบการบริหาร
จัดการขององค์กร รวมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผนและเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของสถาบัน เกณฑ์
นี้ออกแบบขึ้นเพื่อช่ว ยให้สถาบั นใช้เป็นแนวทางที่บูรณาการในการจัดการผลการดาเนินการของ
สถาบัน ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ดังนี้
- การจัดการศึกษาที่มีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอให้แก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของสถาบัน
- การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถโดยรวมของสถาบัน การเรียนรู้ระดับสถาบัน
และระดับบุคคล
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เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence)

2.ด้านองค์การและการปฏิบัติการ

(Thailand Quality Award)



รางวัลคุณภาพแห่งชาติ



(Australian Quality Award)

รางวัลมัลคอล์มบอลดริจ (Malcolm Baldridge Nation
Quality Award)



รางวัลคุณภาพแห่งออสเตรเลีย

รางวัลคุณภาพแห่งยุโรป(European Foundation for
Quality Management)

1. ด้านนโยบาย

โครงสร้างรางวัลคุณภาพ

รางวั ลแห่ ง แคนนาดาส าหรับ ความเป็ นเลิศ ทางธุ รกิ จ
(Canada Awards for Business Excellence)

รางวัลเดมมิ่ง (Deming Prize)

ตารางที่ 8 โครงสร้างรางวัลคุณภาพของประเทศต่างๆ
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16.ด้านความสนใจผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
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นอกจากที่กล่าวแล้ว ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกหลายรางวัล เช่นรางวัล คุณภาพแห่ งเดนมาร์ก
จัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) รางวัลคุณภาพแห่งบราซิล จัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532)
รางวัลคุณภาพแห่งสวีเดนและรางวัลคุณภาพแห่งชาตินิวซีแลนด์ จัดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539)
เป็นต้นระบบรางวัลแห่งชาติเหล่านี้ได้ตีพิมพ์แนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อเผยแพร่ให้องค์การต่างๆ
นาไปประเมินตนเองและขอรับรางวัลส่วนการเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์การที่ได้รับรางวัล เป็นทั้งการ
ยกย่องและเป็นแนวทางยกระดับผู้ อื่นให้ ก้าวหน้าไปสู่ระดับโลกตามโดยใช้การจัดการคุณภาพทั้ ง
องค์กรเป็นแนวทาง
2.3 แนวคิดกลยุทธ์การบริหาร
2.3.1 ความหมายของการบริหารและกลยุทธ์
2.3.1.1 ความหมายของการบริหาร
ในปัจจุบันมีคาศัพท์ที่ใช้อยู่สองคา คือ การบริหาร (Administration) และการจัดการ
(Management) ทั้งสองคามีความหมายอย่างเดียวกันแต่นิยมใช้ต่างสถานการณ์กันคาว่าบริหาร
มักจะใช้กับการบริหารกิจสาธารณะ หรือ การบริหาราชการ ส่วนการจัดการมักใช้กับการ
บริหารธุรกิจเอกชนจึงเรียกผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารในหน่วยงานราชการว่าผู้บริหาร ในขณะที่
บริษัทห้างร้านมีตาแหน่งเป็นผู้จัดการ เนื่องจากการศึกษาเป็นกิจการที่มุ่งประโยชน์สาธารณะและ
จัดเป็นส่วนของราชการ เราจึงใช้คาว่าการบริการการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา [33] มี
นักวิชาการให้ความหมายของคาว่า การบริหาร ไว้ดังนี้
Herbert A. Simon [34] ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2
คนขึ้นไปร่วมมือกันดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน
John P. Kotter [35] แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ
(Management) หมายถึง ความสามารถ ในการเผชิญ กับสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ การบริหาร
จัดการที่ดีทาให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในแง่ มีแผนงานที่เป็น ทางการ มีโครงสร้างของ
องค์การ ที่แน่นอนชัดเจน และมีการกากับดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน
Peter F. Drucker [36] ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทางานให้
บรรลุเปูาหมายร่วมกับผู้อื่น
สมศักดิ์ คงเที่ยง [25] ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่บุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆอย่างที่
บุคคลร่วมกันกาหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆอย่าง
เหมาะสม
สุนทร โครตบรรเทา [37] ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการทางานกับ
คนและโดยคนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายสูงสุดขององค์กร
จากความหมายของนักวิชาการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง
กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันทาเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
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2.3.1.2 ความหมายของกลยุทธ์
คาว่า กลยุทธ์ “Strategy” มีรากฐานมาจากทางทหารในยุคสมัยกรีก ในภาษากรีกใช้คาว่า
“Strategos” ซึ่ งเกี่ย วข้ องกับ ศัพ ท์ท างทหารและบทบาทของนายพลผู้ นาทัพ ถ้ าเป็น คานาม
หมายความว่า “นายพลผู้นาทัพ” ถ้าใช้เป็นคากริยาหมายถึง“การวางกลวิธีเพื่อโจมตีฝุายศัตรูด้วยการ
ใช้กาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและผลที่ได้ คือ การได้รับชัยชนะ” ปัจจุบันนิยมใช้
คาว่า“ยุทธศาสตร์” แทนคาว่า“กลยุทธ์” เนื่องจากมีที่มาจากศัพท์วิช าการทางทหารที่มีใจความ
กว้างเป็นการมองในภาพรวมหรือมหภาคมากกว่า คาว่า “กลยุทธ์” ซึ่งเป็นการมองในความหมายที่
แคบกว่า กลยุทธ์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ โดยนามาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจซึ่งนิยมใช้
คาว่า กลยุทธ์ มากกว่า ยุทธศาสตร์ [38]
ความหมายของกลยุทธ์จะมีในระดับที่แคบ และระดับที่กว้าง ในระดับที่แคบจะเน้นที่วิธีการ
(means) ที่ส าคัญจะใช้เพื่อ ให้ องค์ การ บรรลุ ถึง เปูาหมายขององค์การ ในระดับที่กว้ างจะให้
ความหมายของกลยุทธ์ ครอบคลุมทั้งเปูาหมาย (ends) และวิธีการ (means) ที่จะทาให้บรรลุ
เปู าหมายดังกล่ าว และในระดับ ที่กว้างจะแยกวิธี การ (means) ออกมาให้ เห็ นชัดเจน เป็ น
แนวความคิดในการปฏิบัติ (ways) และเครื่องมือในการปฏิบัติ (means)
Hitt, Hoskisson, and Ireland [39] อธิบายกลยุทธ์ว่า เป็นการบูรณาการและการประสาน
การออกแบบการปฏิบัติเพื่อใช้ประโยชน์สมรรถนะหลักขององค์การในการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน
Chandler [40] ได้สรุปความหมายของกลยุทธ์เป็นการกาหนดเปูาหมาย และวัตถุประสงค์
ในระยะยาวขององค์การ และการเลือกแนวทางปฏิบัติตลอดจน การจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อให้
สามารถดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
Mintzberg and Quinn [41] กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นรูปแบบของการตัดสินใจต่าง ๆ หรือการ
ดาเนิ น การ เพื่อ ให้ องค์ ก ารบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ที่ ต้ อ งการ ชั ย สิ ท ธิ์ เฉลิ ม มี ป ระเสริฐ [42] ได้ ใ ห้
ความหมายว่ า กลยุ ท ธ์ หมายถึ ง แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารท างานที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ [43] ได้ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการสู่จุดหมาย
ปลายทาง (Means)ระดับปฏิบัติการและเป็นแนวทางเพื่อตอบสนองวิธีการสู่จุดหมายปลายทางระดับ
นโยบาย
จากความหมายของนักวิชาการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง การ
วางแผนงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ดังนั้น กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์การบริหาร หมายถึง การวางแผนงานสู่การปฏิบัติที่บุคคล
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดาเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมายภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม
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2.3.2 การพัฒนากลยุทธ์
2.3.2.1 ลักษณะที่สาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือของนักบริหารในการบริหารงาน เพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้ความสาคัญต่อการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision making) ที่ไม่เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอื่น ๆ
เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะ
ดังนี้ คือ
• เป็นกระบวนการของการบริหารองค์กรโดยรวม
• เป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรในระยะ
ยาว
• เป็นการตัดสินใจที่อาศัยชั้นเชิง ไม่มีวิธีการที่สาเร็จรูป
• ต้องอาศัยความร่วมมือ พันธะผูกพัน (Commitment) และทรัพยากรในองค์กร
• มีทิศทางที่ชัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การเข้าใจตรงกัน
2.3.2.2 หลักการสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์จะนาไปสู่การเพิ่มโอกาสของความสาเร็จและความล้มเหลวขององค์กรได้
อย่างไรนั้นมีหลักสาคัญดังนี้
1) การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และ
วัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่กาหนด
ทิศทางขององค์กร และช่วยให้นักบริหารปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การ
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนั้น ทาให้นักบริหารสามารถกาหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการ
ดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้
2) การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังนาไปสู่การจัดการความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เนื่องจากมี
การเตรียมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว ทาให้องค์การค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
ต่อองค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการ
เชิงกลยุทธ์เป็นการกาหนดวิธีการหรือแนวทางในการดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
เพื่อให้บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้
3) การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการนาแนวทางในการดาเนินองค์กรที่คิดค้น
สร้างสรรค์ขึ้น และนามาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงเป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับนักบริหาร
4) การวางแผนกลยุทธ์เป็นหน้าที่หลักของนักบริหาร เนื่องจากต้องวางแผน
ประยุกต์ใช้ และกาหนดทิศทางในการดาเนินงานขององค์กร การจัดทาและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม
แผนกลยุทธ์จึงมีความสาคัญโดยเฉพาะในระยะยาว ดังนั้นความสามารถในการกาหนดกลยุทธ์ของนัก
บริหาร และความสามารถในการควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ได้ จะเป็นสิ่ง
สะท้อนศักยภาพและและสะท้อนของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
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5) การจัดการเชิงกลยุทธ์ทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน จะช่วยสร้าง
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ และเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหารของนักบริหาร รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรที่อยู่ภายในองค์กร
เนื่องจากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์จะต้องมีการสร้างความเข้าใจและแนวทางในการเตรียมพร้อม เพื่อรับ
กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง นอกจากนี้แล้วการจัดการเชิงกลยุทธ์
ยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวม โดยเฉพาะเปูาหมายในการดาเนินงานทาให้
สามารถจัดลาดับการดาเนินงานตามลาดับความสาคัญเร่งด่วนได้
6) การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้การทางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากมีการกาหนดกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่างชัดเจน ทาให้เกิด
ความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กร อีกทั้งจะ
ช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารองค์กรในส่วนต่างๆ
3.2.3 องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพื้นฐาน 5 ประการ คือ
1) การกาหนดทิศทาง (Direction Setting)
2) การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
3) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
4) การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)
5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
1) การกาหนดทิศทาง
ในการกาหนดทิศทางขององค์กรจะประกอบด้วย การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และการ
กาหนดภารกิจ (Mission) หรือ กรอบในการดาเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถกาหนด
ทิศทางในระยะยาวอีกทั้งยังแสดงถึงความตั้งใจในการดาเนินธุรกิจอีกด้วย
ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น ขั้นแรกองค์กรจะต้องระบุ
ภารกิจและเปูาหมายหลักที่สาคัญของบริษัท ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความของบริษัทที่
พยายามกาหนดว่าจะทาอะไรในปัจจุบัน และกาลังจะทาอะไรในอนาคตและองค์การเป็นองค์กรแบบ
ใด และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแบบใดทั้งนี้เพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่
แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์กรจะประกอบไปด้วย ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณค่าทางปรัชญาสาคัญ
ที่ผู้บริหารตัดสินใจกระทา ซึ่งแสดงถึงพันธะของบริษัทที่มีต่อเปูาหมายและสอดคล้องกับคุณค่าของ
ผู้บริหารนอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการกาหนดกลยุทธ์อีกด้วย
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เปูาหมาย (Goal) คือการบอกถึงสิ่งที่องค์กรปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และพยามบรรลุ
โดยมีการกาหนดให้ชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารรถวัดได้ ทั้งนี้การกาหนดเปูาหมายจะมีการ
กาหนดให้ชัดเจนขึ้นกว่าการกาหนดภารกิจว่าจะต้องทาสิ่งใด
2) การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภาวะคุกคาม หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท (SWOT Analysis)
ได้แก่การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths–S) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses–W) การวิเคราะห์
โอกาส (Opportunities–O) การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threats - T)
การวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ หมายถึง การศึกษาอย่างถี่ถ้วนของสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องขององค์ประกอบ
ต่างๆ ของสิ่งนั้น สิ่งเหล่านั้นทาอะไรอยู่ และองค์ประกอบเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร [44]
ดังนั้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หมายถึง การศึกษาและทาความเข้าใจถึงสาเหตุและที่มาของ
สภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันและกันขององค์ประกอบ
ต่างๆ ของสภาพแวดล้อมเหล่านั้น
Kinichi and Williams [45] ได้อธิบายถึง การวิเคราะห์ SWOT ในส่วนของการกาหนด
กลยุทธ์ไว้ว่า เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามที่มีผลกระทบต่อ
องค์กรเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพที่แท้จริงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก ทาให้กาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรได้ดีขึ้น
สาคร สุขศรีวงศ์ [46] กล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม นอกจากจะช่วยให้สามารถทา
ความเข้าใจเหตุและผลของสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ยังช่วยให้สามารถทราบสถานการณ์ที่
เป็นจริงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานองค์กร ทาให้ผู้บริหารสามารถปรับ
องค์กรให้เหมาะสมต่อสถานการณ์หรือใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หรือนาองค์กรไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ที่เหมาะสมกับองค์กรมากกว่า จึงอาจกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมถือเป็นกิจกรรมลาดับต้นๆ ที่ผู้บริหารจาเป็นต้องทาความเข้าใจ และลงมือวิเคราะห์ได้
จริง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร (Internal Analysis)
การวิเคราะห์ภายในขององค์กรนั้น จะทาให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ช่วยให้
ประเมินอดีตและแนวโน้มในปัจจุบัน การวิเคราะห์ภายในสามารถทาได้โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะ
นาไปสู่ความสาเร็จ (Critical success factor) การวิเคราะห์ (Value chain) และวิเคราะห์
กระบวนการหลัก (Core business process) ซึ่งจะทาให้องค์การมีความสามารถหลักที่โดดเด่น
(Core competency)
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• การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ (Critical success factor) สามารถทาได้โดยการ
วิเคราะห์ลักษณะของกิจการ ตาแหน่งทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั่วไป และการพัฒนาองค์กร
• การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) เป็นการพยายามเชื่อมโยงกิจกรรมหลัก และกิจกรรม
ย่อยขององค์กร โดยการพยายามจัดกิจกรรมย่อยให้สนับสนุนกิจกรรมหลัก เพื่อจะสร้างคุณค่าที่
สนองตอบกับค่านิยมของลูกค้า โดยสายงานหลักจะทาหน้าที่ในการผลิตกิจกรรมพื้นฐาน ประกอบไป
ด้วย การนาเข้าวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการ การตลาด และการให้บริการลูกค้า ส่วนสาย
งานสนับสนุนจะทาหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การการจัดซื้อ
วัตถุดิบ เนื่องจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม จะทาให้องค์การได้รับรู้ถึงค่านิยมของลูกค้าได้อย่าง
ชัดเจน ทาให้สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงค่านิยมของลูกค้าเข้าสู่กิจกรรมทุกกิจกรรมขององค์กร
• การวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business process) และระบบการดาเนินงาน เป็น
กระบวนการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบ องค์กรและลูกค้าเข้าด้วยกัน โดยมี
กระบวนการหลักขององค์กร เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ และเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในนี้จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง
หรือจุดอ่อนทางธุรกิจขององค์กร
จุดแข็ง : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์กรที่มีสมรรถนะเหนือกว่า
จุดอ่อน : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์กรที่มีสมรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Analysis)
สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมในการ
ดาเนินงาน
* สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความสาคัญ แต่อาจจะไม่ใช่
สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป มีตัวแบบในการ
พิจารณา คือ PEST Environment ได้แก่
สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment –P)
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment –E)
สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment –S)
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment –T)
สภาพแวดล้อมทั่วไปสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ ยกตัวอย่างเช่น หากรัฐออกกฎหมาย
ที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจ ก็จะส่งผลดีต่อโอกาสในการดาเนินงานขององค์กร หรือการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีที่รวดเร็วอาจส่งผลให้สินค้ามีความล้าสมัยอย่างรวดเร็ว เป็นต้น
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• สภาพแวดล้อมในการดาเนินงาน (Task Environment) ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ (Michael E.Porter)
[47] ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน โดยใช้ตัวแบบที่ชื่อ The Five Competitive
Force ซึ่งจะทาให้รับรู้ถึงสมรรถภาพคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ รับรู้ความต้องการของลูกค้า สามารถสร้าง
ความร่วมมือกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ การระมัดระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้ความสนใจสินค้าทดแทน และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตัวแบบที่ช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่งได้เป็นอย่างดี
• การวิเคราะห์คู่แข่งที่เข้ามาใหม่ (New Entrance) ผู้ที่เข้ามาใหม่มีความมุ่งหวังที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
หรือมีส่วนแบ่งทางการตลาด ดังนั้นจึงเป็นภาวะคุกคาม ซึ่งจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุปสรรคที่เข้า
มาและภาวะการตอบโต้ขององค์กร โดยสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เข้ามาใหม่ ได้แก่
Economies of Scale ความประหยัดที่เกิดจากการผลิตจานวนมาก (Economies of
Scale) ทาให้คู่แข่งต้องมีการผลิตที่มีขนาดใหญ่พอ จึงจะสามารถต่อสู้กับกิจการเดิมได้ ความ
แตกต่างของสินค้า Differentiation หรือ ขนาดของทุน Capital Requirement เนื่องจากผู้ที่เข้ามา
ใหม่จะต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงมากในด้านต่าง ๆ เป็นต้น เหล่านี้เป็นตัวอย่างของอุปสรรคสาหรับผู้
ที่เข้ามาใหม่ ซึ่งนักบริหารจะต้องสร้างภาวะการตอบโต้ โดยอาศัยความได้เปรียบด้านอุปสรรคของผู้
เข้ามาใหม่ในด้านต่าง ๆ
• การวิเคราะห์ผู้ซื้อ (Buyer) ผู้บริหารในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน จะต้องให้ความสาคัญกับ
ลูกค้า เนื่องจากองค์การจะต้องเผชิญกับอานาจการต่อรองของลูกค้า ในเรื่องของปริมาณ คุณภาพ
และราคา
• การวิเคราะห์ผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) ผู้จัดส่งวัตถุดิบจะมีความสาคัญเนื่องจากองค์กรจะต้อง
เผชิญกับพลังการต่อรองของผู้จัดส่งวัตถุดิบเช่นเดียวกับลูกค้า ดังนั้นผู้บริหารทั้งองค์การภาครัฐและ
องค์กรภาคเอกชน จะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับกับพลังการต่อรองนั้น
• การวิเคราะห์สินค้าทดแทน (Substitute) การมีสินค้าหรือบริการทดแทนทาให้องค์กรต่าง ๆ จะต้อง
ให้ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้า ราคา และบริการที่นาเสนอให้กับลูกค้า เนื่องจากการละเลย
ความสาคัญดังกล่าวจะทาให้องค์การเสียเปรียบต่อคู่แข่งได้
• การวิเคราะห์คู่แข่ง (Rival) คู่แข่งมีความสาคัญอย่างยิ่งที่นักบริหารจะต้องคานึงถึง เนื่องจากนัก
บริหารจะต้องใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การละเลยหรือไม่ให้ความสาคัญกับ
คู่แข่งจะหมายถึงความพ่ายแพ้
โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกนี้จะทาให้ทราบถึง
โอกาสหรือภาวะคุกคามทางธุรกิจขององค์กร
โอกาส : การผสมผสานระหว่างเหตุการณ์ เวลา สถานที่ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร มา
ทาให้ภาวะคุกคาม : เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และถ้าเกิดขึ้นก็จะทาความเสียหายให้แก่องค์กร
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3) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
การกาหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ที่ได้
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์กรจะต้องกาหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กรที่สุด
ผู้บริหารต้องพยายามตอบคาถามว่าทาอย่างไรองค์กรจึงจะไปถึงเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้ได้ โดยใช้
ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การกาหนดเป็นกลยุทธ์ ทั้งนี้จะต้องคานึงถึงระดับที่แตกต่างกัน
ของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวม และทิศทางในการแข่งขันขององค์กร
ว่า องค์การจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด จะดาเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละ
หน่วยขององค์กรอย่างไร เช่น การดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร การขยายตัวไปในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง
กันเลย เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร เช่น Boston
Consulting Group Matrix, McKinsey 7 - S Framework เป็นต้น
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
เป็นการกาหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์การกับ
คู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์กรจะใช้ในการแข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้
สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Business Unit - SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมุ่งการเพิ่มกาไร (Improving
Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกลยุทธ์ในระดับนี้ว่ากล
ยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้นาด้าน
ต้นทุนต่า (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และ การจากัดขอบเขต
หรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy)
เป็นการกาหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขัน แก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
(Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกล
ยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการดาเนินงาน
ทั่วไป แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เป็นต้น
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4) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย ไปสู่แผนการ
ดาเนินงาน กาหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการดาเนินงาน ซึ่ง
กระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการ
บริหาร เพื่อให้สามารถดาเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ คือ
1. ขั้นตอนของการกาหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation)
2. ขั้นตอนของการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้กลยุทธ์และการใช้
ทรัพยากร เป็นต้น
3. ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น เรื่อง
ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การอบรม การกระตุ้น ส่งเสริม
ให้บุคลากรในองค์การทางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ) เป็นต้น
4. การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์การมีการสร้างวิสัยทัศน์ สร้างพันธกิจขึ้น
มาแล้ว แต่ไม่ได้มีการดาเนินการก็จะทาให้เกิดการสูญเปล่า (Waste) ได้ เพราะแม้ว่าแผนเหล่านั้น
จะเป็นแผนงานที่ถูกจัดทามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตาม หากไม่ลง
มือปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น
ดังนั้นเพื่อทาให้เกิดผลจึงจาเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ ส่วนทั่วทั้งองค์การ โดย
ต้องสอดประสานกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเข้าใจได้ ซึ่งจากเปูาหมาย
เชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเปูาหมายย่อย (Sub-goals) กาหนดเป็นเปูาหมาย
ประจาปี (Annual goals) จากนั้นจะแตกไปเป็นเปูาหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละโครงการ
เพื่อให้ทราบว่า เปูาหมายของตนเองที่ชัดเจนนั้นคืออะไร และควรจะดาเนินการที่เรื่องใด
ก่อน ซึ่งนอกจากจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างสุดเข้าใจเปูาหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้ว ยังมี
ประโยชน์ต่อกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมด้วย ทั้งยังช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมพอดี เพียงเพื่อให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการ นั่นเอง
ความสาเร็จขององค์การนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการนากลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบัติ
ทั้งนีผ้ ู้บริหารควรมีการมอบหมาย และกาหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งที่สาคัญใน
การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้
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5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกล
ยุทธ์ที่นาไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุง
เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้
การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
มีการกาหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวัดการดาเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร ซึ่งในแต่
ละองค์กรจะมาตรฐานและเกณฑ์การดาเนินงานของตนเอง ทั้งนี้การกาหนดมาตรฐานควรมีความ
ระมัดระวังเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการทางานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในการติดตาม ควบคุมและประเมินผลนั้นจาเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแล
แผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถทุ่มเทให้กับการ
ติดตามและประเมินผลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานนี้ควรอยู่กับฝุายวางแผนที่มีผู้บริหารในฝุายอยู่ใน
ระดับผู้บริหารชั้นสูง อย่างไรก็ตามในการดาเนินกลยุทธ์นั้น จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุก
ฝุายตลอดเวลา จึงอาจมีความจาเป็นในการตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ ที่
ประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝุายต่าง ๆ ขึ้นร่วมด้วย ปัจจุบันการดาเนินธุรกิจมีการแข่งขัน
ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องอาศัยชั้นเชิงในการบริหารที่เหนือกว่า
คู่แข่ง หรืออาศัยความว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารกาหนดทิศทางของธุรกิจ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร ช่วยกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กร
เพื่อที่จะนากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรได้
ทั้งนี้ไม่จากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่อย่างใด
กลยุทธ์ขององค์กรจะเป็นสิ่งสาคัญที่จะกาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้
การทาความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์กรที่ประสบผลสาเร็จในการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการ
จะทาให้นักบริหารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรให้ประสบ
ความสาเร็จ และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์กรเป็น
ส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์เป็นการบริหารองค์
รวม ผู้นาที่มีความสามารถจะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
องค์กร และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงไม่ล้มเหลว เนื่องจากกลยุทธ์ที่ดีแต่ล้มเหลวจะไม่สามารถนา
ความสาเร็จมาสู่องค์กรได้ ดังนั้นทั้งกลยุทธ์และนักบริหารที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และนา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติจึงมีความสาคัญเท่าเทียมกัน
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2.3.3 การกาหนดกลยุทธ์สาหรับโรงเรียน
Fiedler [14] กล่าวถึงการกาหนดกลยุทธ์ว่าเป็นการพัฒนาทฤษฎีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้
องค์กรทราบสภาพปัจจุบันของตนเอง และเพื่อตัดสินใจเลือกทิศทางในอนาคตเป็นกระบวนการที่มี
ความคิดรวบยอด
- เป็นการจัดภาพลักษณ์ของขั้นตอนต่างๆในกระบวนการที่สมบูรณ์
- เป็นการเน้นแนวทางก้าวหน้า
- เป็นการสื่อสารกับผู้อื่น
การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษานั้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและการกาหนดกลยุทธ์

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ
นายสุ ช าติ ข าขจร [48] ได้ ศึก ษาเรื่ อ งการศึ กษาสภาพและปั ญหาการบริ ห ารงานตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยสรุปได้ว่า
การบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั้ง 12 มาตรฐาน ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการสอน เห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดั บดีมาก ซึ่งเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ ย รวมจากมากไปหาน้ อยดังนี้ อาคารเรียนห้ องเรียน ห้ องประกอบ/สถานที่ฝึ กปฏิบัติและ
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับ หลักสูตรและเพียงพอต่อการใช้งาน บริการและสวัสดิการที่จัดให้แก่
ผู้ เรี ย นทั่ว ถึง และเพีย งพอ ผู้ บ ริ ห ารเป็ นผู้ นาระดับมื ออาชี พ ปรั ช ญาและเปู าหมายของโรงเรีย น
เหมาะสมและใช้เป็นเครื่องชี้การดาเนินงานของโรงเรียนได้ ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ กระบวนการวัดผลและประเมินผล
ผู้เรียนตรงตามสภาพจริง หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้อ งการของสังคม/ท้องถิ่น
และผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ครู/ผู้สอนมีความรู้
ความสามารถ ในวิชาที่สอนและประพฤติตนเหมาะสมกับวิชาชีพครู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับสูง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการจั ดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัญหา
การบริหารงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบทั้ง 4 ด้านของปัจจัย
ทรัพยากรการบริหาร 4 M’s ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการสอน เห็นว่ามีปัญหาอยู่
ในระดับน้อยมาก ซึ่งเรียงลาดับค่าเฉลี่ยรวมจากมากไปหาน้อยดังนี้ ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหา
ด้านบุคคล ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ปัญหาด้านการบริหารจัดการตามลาดับ
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สิทธิเวท เพ็ญนวลออง มนัส วัฒนไชยยศ และบรรจง ชลวิโรจน์ [49] ศึกษาสภาพการเรียน
การสอนดนตรี โรงเรียนดนตรีมีฟูา หาดใหญ่ วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพการ
เรียนการสอนดนตรีของนักเรียนดนตรีโรงเรียนดนตรีมีฟูาหาดใหญ่ในด้านสภาพบรรยากาศ สื่อการ
เรียนการสอนบุคลากรครูผู้สอน และการส่งเสริมกิจกรรมแก่ผู้เรียนดนตรีให้เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
และพัฒนาการทางดนตรีไปสู่การช่วยให้เด็กมีพื้นฐานดนตรีที่มั่นคง ซึ่งเป็นรากฐานในการเรียนดนตรี
ต่อไป อย่างน้อยที่สุดโรงเรียนควรจัดสรรห้องเรียน และบรรยากาศภายในห้องเรียนให้มีสีสันสดใสน่า
ดึงดูดต่อการเรียน เพราะมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับผู้เรียน กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนจานวน 50 คน และผู้ปกครองนักเรียนจานวน 50คน ของโรงเรียนดนตรีมีฟูา หาดใหญ่โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าสัมประสิทธ์แอลฟุา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอน
ดนตรีในโรงเรียนมีฟูา หาดใหญ่โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.44)และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าด้านเครื่องดนตรีและสื่อการสอนอยู่ในระดับมาก(µ= 3.64) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดลองลง
มาคือด้านบุคลากรครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก (µ = 3.52)การส่งเสริมกิจกรรมแก่ผู้เรียนดนตรีอยู่ใน
ระดับปานกลาง (µ = 3.33) ส่วนในด้านสภาพบรรยากาศอยู่ในระดับปานกลาง (µ= 3.29) มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนดนตรีโรงเรียนมีฟูา หาดใหญ่โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.28)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเครื่องดนตรีและ
สื่อการสอน และด้านบุคลากรและครูผู้สอนอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.40) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือด้านการส่งเสริมกิจกรรมแก่ผู้เรียนดนตรีอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.20) ส่วนด้าน
สภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนและห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (µ= 3.11) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช [50] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบบริหารที่มุ่งเน้นความเป็น
เลิศของสถานศึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน โดยใช้แนวคิด/หลักการของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆเป็นกรอบ
แนวคิดเบื้องต้นและใช้วิธีการ Benchmarking โดยการศึกษาถึงคุณลักษณะและแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศ แบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ระบบการบริหารของสถานศึกษา
เอกชนที่เป็นเลิศ ขั้นที่ 3 การออกแบบระบบ ขั้นที่ 4 ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการบริหารที่
มุ่งเน้น ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน และขั้นที่ 5 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัย พบว่า
ระบบการบริห ารที่มุ่งเน้ นความเป็นเลิ ศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลั ก
องค์ประกอบย่อย และแนวปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบย่อย โดยองค์ประกอบหลักของระบบการ
บริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนมี 9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้นา 2) การ
มุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองค์กร 5) การ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารทั่วไป
และ 9) การจั ด การสารสนเทศและความรู้ และประกอบด้ว ยองค์ ป ระกอบย่ อ ยทั้ ง หมด 35
องค์ประกอบ และมีแนวปฏิบัติรวมทั้งหมด 209 ข้อ
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เอกพล สุทธิรัตน์ [51] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษาต้ น แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิบัติตน ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ด้านการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนาหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของครู รองผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยได้แก่ ครู รองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จานวน 288 คนซึ่งได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 48 ข้อค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ผลการวิจัย พบว่าสภาพการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1 ทั้ง 7 ด้าน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนและด้าน
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา นอกนั้นกิจกรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุก
กิจกรรมได้แก่ ด้านการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้าน
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามลาดับ
อินทนนท์
บุปผาวัลย์ วันทนีย์ ภูมิภัทราคม และวรุณี เชาวน์สุขุม [52] ได้ศึกษาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการของโรงเรียนดนตรีสยามกลการในเขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของตั ว แปรคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกั น และ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปัจจัยส่วนประกอบการบริการกับคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน
ดนตรีส ยามกลการในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่ มตั ว อย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ลู กค้าที่ใช้บริการ
โรงเรียนดนตรีส ยามกลการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามจานวน 51 ข้อประกอบด้วยส่วนที่1
ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนที่ 2 ส่วนประกอบการบริการและส่วนที่3 คุณภาพการให้บริการซึ่งผลจากการ
วัดค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบอิสระต่อกัน การทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวและการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณภาพส่วนประกอบการ
ให้บริการของโรงเรียนดนตรีสยามกลการในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อจาแนก
รายด้านพบว่าด้านสถานที่ ด้านหลักสูตร ด้านค่าบริการและด้านบุคลากรอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ระดับ
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การให้คุณภาพการให้บริการของโรงเรียนดนตรีสยามกลการโดยรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อจาแนกรายด้าน
พบว่าด้านความเป็นรูปธรรมด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการด้านความ
มั่น ใจในบริการและด้านความเห็ นอกเห็ นใจต่อผู้รับบริการอยู่ในระดับสู งทุกด้าน 1) หลั กสู ตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิ ชาบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 2) ปั จ จัย ส่ ว นบุคคลของลู กค้าที่ใช้บริการโรงเรียนดนตรีส ยามกลการในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านอายุระดับการศึกษาสถานะผู้รับบริการต่างกันมีความพึงพอใจคุณภาพการ
ให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านเพศต่างกันให้ระดับคุณภาพการ
ให้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ลูกค้าที่มาใช้บริการโรงเรียนดนตรี
สยามกลการในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการในสถานที่ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจคุณภาพการ
ให้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนลูกค้าที่เลือกเรียนหลักสูตรต่างกัน
มีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การบริการ
ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการด้านสถานที่หลักสูตรและบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพ
การให้บริการในระดับค่อนข้างสูงส่วนด้านค่าบริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการให้บริการ
ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เอกราช ตรั นเจริญ [53] ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการบริห ารของโรงเรียนเอกชนที่จัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ ในจังหวัดขอนแก่นผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าสภาพ
ความพร้อมในการบริหารของโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ ใน
จังหวัดขอนแก่น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน พบว่าโรงเรียนมีสภาพความพร้อมดีโดยรวมสิ่งที่
ต้องพิจารณาปรับปรุงคือหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของตลาดและท้องถิ่น
สาหรับสิ่งอานวยความสะดวกซึ่งประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศในการเรียนการสอนอยู่ในสภาพความพร้อมดีโดยรวมเช่นกันแต่สิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่เสมอ
คือ สื่อการเรียนการสอน เช่น เอกสารประกอบการสอนเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย
และใหม่อยู่เสมอ การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้เรียนจาแนกตามระดับการศึกษาต่อการ
จัดการด้านวิชาการและสิ่งอานวยความสะดวกของโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาขาคอมพิวเตอร์ ในจังหวัดขอนแก่น พบว่าผู้เรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เรียนที่มีการศึกษาต่า
กว่าระดับปริญญาตรีจ ะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้เรียนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและเมื่อจาแนก
เป็ น รายด้าน พบว่า ผู้ เรีย นที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็ นด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
แตกต่างกัน อย่ างมีนั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับด้านวิช าการ พบว่ามีความคิดเห็ นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2.4.2 งานวิจัยในต่างประเทศ
Ka-ho Mok [54] ได้ศึกษาเรื่อง “Decentralization and marketization of
education in Singapore : A case study of the school excellence model” โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อตรวจสอบและศึกษาถึงปรัชญาและหลักการของรูปแบบความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาในประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์เปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่ โดยการนาเสนอนโยบายการกระจายอานาจเพราะหวังว่าสถานศึกษาแต่ละโรง
มีความสามารถและยืดหยุ่นที่จะพัฒนาจุ ดแข็งของตนเองและเหมาะกับสภาพของแต่ละสถานศึกษา
เป็นอย่างดี แนวทางหนึ่งที่รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนให้การศึกษามีคุณภาพคือการนาเสนอรูปแบบ
ความเป็นเลิศสาหรับสถานศึกษา (School Excellence Model : SEM) เพื่อให้สถานศึกษาใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและประเมินตนเอง SEM ประกอบด้วย สองกลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือกลุ่ม
สนับสนุนและกลุ่มผลลัพธ์ โดยที่กลุ่มสนับสนุนเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
ในขณะที่กลุ่มผลลัพธ์เป็นผลที่สถานศึกษาได้รับ กลุ่มสนับสนุนมุ่งว่าผู้นาของสถานศึกษาใช้ภาวะผู้นา
อย่างไรในการกาหนดคุ ณค่าและการมุ่งเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
และความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คม รวมไปถึง การก าหนดแผนกลยุ ทธ์ ข องแต่ล ะสถานศึ กษาโดยการ
ตรวจสอบทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งเน้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อจะสนับสนุน
ทิศทางนั้น การนาแผนไปปฏิบัติและการติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะ นอกจากนี้ทีมงาน
จะต้องถูกตรวจสอบโดยการบริหารบุคลากร เป็นการทบทวนว่าสถานศึกษามีวิธีการพัฒนาและใช้
ประโยชน์ อย่ า งเต็ม ที่ในการผลั กดั นให้ บุคลากรทางานอย่ างเต็มศัก ยภาพเพื่ อความเป็ นเลิ ศของ
สถานศึกษา การที่สถานศึกษาใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการสนับสนุนแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จของสถานศึกษา กระบวนกามุ่งเน้นนักเรียน ผลลัพธ์การปฏิบัติงานและการบริหาร เป็น
พื้นที่อีกกลุ่มหนึ่งในการตรวจสอบว่าการออกแบบของสถานศึกษา การปฏิบัติ การจัดการและการ
ปรับปรุงกระบวนการหลักในภาพรวมของการจัดการศึกษาและการทางานส่งผลต่อการขยายความ
เป็นอยู่ให้กับนักเรียน รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา นอกจากนั้นยังรวมไปถึง
ผลลั พธ์ทางด้านบุ คลากรที่แสดงถึงความสั มพันธ์ ในการอบรมและพัฒ นา ขวัญและกาลังใจของ
บุคลากร ผลลัพธ์ทางด้านหุ้นส่วนและสังคม เช่น ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาตรงกับความต้องการ
ของหุ้นส่วนและสังคมส่วนใหญ่ สุดท้ายคือผลการปฏิบัติงานหลักของสถานศึกษาจะถูกตรวจสอบโดย
การทบทวนว่าการพัฒนาโดยภาพรวมของนักเรียนเป็นอย่างไรเกี่ยวกับผลผลิตทางการศึกษา
OFSTED [21] ได้เสนอรูปแบบสถานศึกษาที่มีรูปแบบสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเพื่อให้
สถานศึกษาที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพนาไปเป็นแบบอย่าง โดยรูปแบบการแสดงความเป็นเลิศนี้
ได้รับการปรับปรุงและถูกนามาใช้โดยกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานจริ ง ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ
ด้วยกันคือ ภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร
ทรัพยากร การปรับ ปรุงกระบวนการ ความคิดเห็นของสถานศึกษา ความคิดเห็ นของพนักงาน
ความคิดเห็นของชุมชนและผลลัพธ์การปฏิบัติงานที่สาคัญ
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Fulstonschools [55] ได้ น าเสนอรู ป แบบส าหรั บ ความเป็ น เลิ ศ ส าหรั บ สถานศึ ก ษา
ประกอบด้วยระบบการบริหาร 6 ระบบด้วยกัน คือ ภาวะผู้นา การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้
เสีย การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนกระบวนการสนับสนุนและการศึกษาทรัพยากรบุคคลและ
ผลลัพธ์การปฏิบัติงานในแต่ละระบบย่อยมีรายการดังนี้ 1) ภาวะผู้นา ประกอบด้วย ความท้าทาย
ของผู้ น า การสื่ อ สารคุ ณ ค่ า และความเชื่ อ ของระบบ การก าหนดทิ ศ ทางและการประกาศถึ ง
วัตถุประสงค์ที่ ชัดเจนรวมทั้งการกาหนดตัว ชี้วัดของผลการปฏิบัติงานที่ส นับสนุนผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การประชาสัมพันธ์ด้านนวัตกรรมและการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 2) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้เสีย ประกอบด้วย การกาหนดความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนและผู้มีส่วนได้
เสีย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการจัดหาการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม การกาหนดระดับความพึง
พอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย การตรวจสอบ
ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสีย ความสามารถและความต้องการของ
พนักงาน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การนิยาม
วัตถุประสงค์ การวัดผลการปฏิบัติงาน เปูาหมายและ กลยุทธ์สาหรับแต่ละเปูาหมาย การมุ่งไปยัง
ทิศทางเดียวกันของแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาและแผนกต่างๆ และการจัดสรรทรัพยากรตามแผน
กลยุทธ์ 4) การวางแผนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
โดยผ่านกระบวนการปรับปรุง (see-plan-do-check cycle) การกาจัดโปรแกรมและกระบวนการ
ที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่จาเป็น การตรวจสอบและการนาแบบอย่างของสถานศึกษาที่ดีมาเปรียว
เทียบเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 5) ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย การขยาย
ความสามารถของพนักงานและการพัฒนาบุคคล การมอบอานาจให้กับพนักงานได้มีส่วนร่วมและ
รับ ผิ ดชอบในระบบการปรั บ ปรุ งสถานศึกษา การมุ่งมั่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การพัฒ นา
บุคลากรสนับสนุน การให้รางวัลที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา การสนับสนุน
ช่องทางการสื่อสาร ความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้ระหว่างแผนกและสถานศึกษา และการ
กาหนดระดับความพึงพอใจของพนักงาน 6) ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผลงานที่ตรง
หรือเหนือกว่าเปูาหมายที่วางไว้ และผลงานที่ตรงหรือเหนือกว่าสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างและ
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นได้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ เป็นการ
วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึง
ประสงค์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
และพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การออกแบบการวิจัย ประกอบด้วย
3.1.1 ประชากร คือ โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกลุ่มงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา (สช.) และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโดย
กระทรวงศึกษาธิการจากทั่วประเทศ จานวน 331 โรง กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนดนตรีเอกชน
นอกระบบทั่วประเทศจานวน 181 โรง ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อานวยการ ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้เรียน
และผู้ปกครอง รวมผู้ให้ข้อมูลโรงละ 5 คน
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบและแบบประเมินความเป็นไปได้
ของร่างกลยุทธ์
3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า
ดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น PNIModified (Priority Needs Index Modified)
3.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการวิจัย 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบ
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
ในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ขั้นตอนที่ 4 ร่างกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
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ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงและนาเสนอกลยุทธ์ การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบ
ผู้วิจัยสรุปขั้นตอนการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัยและผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละขั้นตอน รายละเอียด
ตามแผนภาพที่ 3.1 ดังนี้
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบ

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์
ความต้องการจาเป็นในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบ

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ประเมินจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคามในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ

วิธีดาเนินการวิจัย
1.1 ประชากร คือ โรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ
จานวน 331 โรง
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบ จานวน 181 โรง
1.3 ผู้ให้ข้อมูล คือ
ผู้อานวยการ ผู้สอน
เจ้าหน้าที่ ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง
1.4 เครื่องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถาม
1.5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสาคัญ
ของความต้องการจาเป็นโดย
ใช้ PNI Modifiedและจัดลาดับ
ความต้องการจาเป็นในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบโดยการเรียงลาดับตาม
ค่าความต้องการจาเป็นจาก
มากไปหาน้อย
นาผลการจัดลาดับความ
ต้องการจาเป็นมากาหนด
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ภาวะคุกคาม โดยการแปลค่า
ค่าเฉลี่ย PNI Modified

ผลลัพธ์
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ในการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบ

ลาดับความต้องการจาเป็นในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
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ขั้นตอนที่ 4 (ร่าง) กลยุทธ์
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนดนตรีเอกชน
นอกระบบจากผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

นาผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามมาทา SWOT
MATRIXเพื่อกาหนดกลยุทธ์
หลัก และกลยุทธ์รองโดย
ผู้วิจัย
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินความ ตรวจสอบความเหมาะสมและ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ ความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์
ของร่างกลยุทธ์การบริหารสู่ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ความเป็นเลิศของโรงเรียน
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ดนตรีเอกชนนอกระบบ
ระบบที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้
โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.พิจารณาร่างกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 20 คน
เครื่องมือใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้
2. จัดอภิปรายกลุ่มย่อย
(Focus group) เพื่อพิจารณา
ร่างกลยุทธ์การบริหารสู่ความ
เป็นเลิศโรงเรียนดนตรีเอกชน
นอกระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 15 ท่าน
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงและ 6.1 นาผลการประเมินความ
นาเสนอกลยุทธ์การบริหารสู่ เหมาะสมและความเป็นไปได้
ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์
ดนตรีเอกชนนอกระบบ
และปรับปรุงร่างกลยุทธ์
6.2 นาเสนอกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม
แผนภาพ 5 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

4.1 SWOT MATRIX
4.2 (ร่าง 1)กลยุทธ์การบริหารสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบจากผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ผลการประเมินเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหาร
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบ

กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ฉบับสมบูรณ์
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การดาเนินการวิจัยในเบื้องต้น เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกฎหมายการจัดโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ แนวคิดความเป็นเลิศ แนวคิดกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดยศึกษา
จากหนั งสื อ ผลงานวิ จั ย ทั้ งในและต่า งประเทศ เอกสารบทความทางวิช าการ ฐานข้อมู ล ทาง
อินเตอร์เน็ต นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักการและกฎหมายการจัดโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ ผู้ วิจัยได้ศึกษาความเป็นมา
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนดนตรีเอกชนนอกระบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 แนวคิดความเป็นเลิศผู้วิจัยได้การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance
Excellence : EdPEx) 7 หมวด ประกอบด้วย 1. การนาองค์กร 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3.
การมุ่งเน้นลูกค้า 4. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5. การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 6. การ
จัดการกระบวนการ 7. ผลลัพธ์ แนวคิดกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ผู้วิจัยใช้แนวคิดการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์สาหรับโรงเรียน A Strategic Management for School Development ตาม
แนวคิดของ Fidler,B., 2002 ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ SWOT 2. การกาหนดกลยุทธ์
จากนั้ น ผู้ วิจั ย ได้น ากรอบแนวคิ ดในการวิ จัย เสนออาจารย์ ที่ป รึ กษาวิ ทยานิ พนธ์ เพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสม ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงตามความคิดเห็น เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดใน
การวิ จั ย ที่ ส มบู ร ณ์ แ ละเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น การวิ จั ย ตามขั้ นตอน ซึ่ ง ในแต่ ล ะขั้น ตอนมี
รายละเอียดการดาเนินการวิจัยตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
การดาเนินงานวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการสร้างเครื่องมือเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหารของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 7 หมวด
ประกอบด้ว ย 1. การน าองค์ กร 2. การวางแผนเชิ งกลยุ ทธ์ 3. การมุ่ง เน้ นลู กค้ า 4. การวั ด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5. การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 6. การจัดการกระบวนการ 7. ผลลัพธ์
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative) จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการ
ตรวจสอบค่าความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
Validity)และค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ในขั้ น ตอนนี้ ป ระกอบด้ ว ย
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ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา (สช.) และได้รับ
อนุญาตให้จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการจากทั่วประเทศ จานวน 331 โรง แบ่งภาคออกตามกรม
ทางหลวงที่มีจานวน 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
กรุงเทพมหานคร (แยกออกมาจากภาคกลาง) ซึ่งแบ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับ
รางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นและโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ดังสัดส่วนต่อไปนี้
ตารางที่ 9 จานวนประชากรตามภูมิภาค
ภูมิภาค
ร.ร.ผ่านเกณฑ์
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม

25
18
7
13
12
75

ประชากร
ร.ร.ที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์
65
16
12
17
143
256

ร.ร.ทั้งหมด
90
34
19
30
155
331

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) โดยใช้พื้นที่ (Area Sampling) โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดย
ใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan [56] ได้โรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 181 โรงแบ่งภาคออกตามกรมทางหลวงที่มีจานวน 4 ภาค คือ
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร (แยกออกมาจาก
ภาคกลาง) รวม 5 กลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นและโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ดังสัดส่วนต่อไปนี้
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ตารางที่ 10 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ภูมิภาค

กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม

ประชากร
ร.ร.ผ่าน ร.ร.ที่ยัง
เกณฑ์
ไม่ผ่าน
เกณฑ์
25
65
18
16
7
12
13
17
12
143
75
256

ร.ร.
ทั้งหมด
90
34
19
30
155
331

กลุ่มตัวอย่าง
ร.ร.ผ่าน ร.ร.ที่ยัง
ร.ร.
เกณฑ์
ไม่ผ่าน ทั้งหมด
เกณฑ์
14
36
50
10
9
19
4
6
10
6
11
17
6
79
85
41
140
181

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อานวยการ 181 คนผู้สอน 181 คน เจ้าหน้าที่ 181 คน ผู้เรียน
181 คน และผู้ปกครอง 181 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 905 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ จานวน 89 ข้อ ประกอบด้วย 2 ตอน
คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมความ
จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบจานวน 85 ข้อ โดยจะมีข้อคาถามในเรื่องสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้ง
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก (PEST) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ ซึ่งทุกข้อจะแบ่งให้ตอบเป็น 2 สภาพ ได้แก่ สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ โดยใช้
เกณฑ์พิจารณาคาตอบที่ให้ ดังนี้
5 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด/มีส ภาพที่พึงประสงค์ใน
อนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียนมากที่สุด
4 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีระดับการปฏิบัติมาก/มีสภาพที่พึงประสงค์ในอนาคตที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียนมาก
3 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีระดับการปฏิบัติปานกลาง/มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
อนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียนปานกลาง
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2 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีระดับการปฏิบัติน้อย/มีสภาพที่พึงประสงค์ในอนาคตที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียนน้อย
1 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด/มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
อนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียนน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1) ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎี แล งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษานอกระบบ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria
for Performance Excellence: EdPEx) และการพัฒนากลยุทธ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาสร้างเป็นข้อ
คาถาม โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัย
2) ดาเนิ นการสร้ างเครื่องมือในการวิจัย คือแบบสอบถาม 2 ตอน จานวน 89 ข้อ
พร้อมทั้งขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในการตรวจสอบแก้ไข
3) ปรับปรุงแก้ไข และนาเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของโครงสร้างเนื้อหา ความเหมาะสมของ
ปริมาณข้อคาถาม ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
แต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ของข้อคาถาม (Item Objective Congruence: IOC) และตรวจสอบความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ รูปแบบการพิมพ์ โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ดังนี้
- เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
- เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษา/ทางด้าน
การบริหารธุรกิจ
- เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารการศึกษา/ ด้านการบริหาร
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
Validity) และความชัดเจนของภาษาที่ใช้ โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคือ ค่าดัชนี IOC (ItemObjective Congruence) โดยพิจารณาข้อคาถามที่มีค่า IOC ≥ 0.50 ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้คัดเลือก
ข้อคาถามที่มีค่าดัชนี IOC ≥ 0.50 และปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อคาถาม พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 0.67
จานวน 18 ข้อและพบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จานวน 71 ข้อ รวมข้อคาถามที่มีความ
เหมาะสมสาหรับนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจานวนทั้งสิ้น 89 ข้อ
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4) นาแบบสอบถามที่ผ่านตรวจสอบและปรับข้อคาถามจากผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วเสนอ
แก่อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก เพื่อเห็นชอบและนาไปจัดพิมพ์ ทาสาเนาเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1) ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือนาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2) ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือนาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยดาเนิ นการส่ง
และรับคืนด้วยตนเอง
3) ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือนาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบทั่วประเทศจานวน 181 โรง ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยส่งหนังสือนาและแบบสอบถามทางไปรษณีย์ แนบซองพร้อม
แสตมป์เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 158
โรง คิดเป็นร้อยละ 87.29 ตามสัดส่วนดังต่อไปนี้
ตารางที่ 11 จานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน
ภูมิภาค
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
กรุงเทพมหานคร
รวม

กลุ่มตัวอย่าง
ร.ร.ผ่าน ร.ร.ที่ยังไม่ ร.ร.
เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ทั้งหมด
14
36
50
10
9
19
4
6
10
6
11
17
6
79
85
41
140
181

จานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน
ร.ร.ผ่าน ร.ร.ที่ยังไม่ ร.ร.
เกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ทั้งหมด
12
32
44
8
7
15
3
4
7
4
9
13
5
74
79
32
126
158

1) ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือนาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบร่างกลยุทธ์
2) ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือนาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอความ
ร่ ว มมือจากกลุ่ ม ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล เชิ งคุ ณภาพจากการประชุม กลุ่ ม ( Focus
Group)โดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับ
รางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นและโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาเร็จรูป SPSS โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentile) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง
แบ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
อยู่ในระดับดีเด่นและโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ โดยการแจกแจงความถี่และการหาค่าร้อยละ
2) การวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแบ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นและโรงเรียนที่ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาเสนอในรูป
ตารางประกอบคาอธิบาย ซึ่งมีเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยทั้ง 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50–5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติ /มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
อนาคตระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50–4.49 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติ /มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
อนาคตระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50–3.49 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติ /มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
อนาคตระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50–2.49 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติ /มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
อนาคตระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00–1.49 หมายถึง สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติ /มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
อนาคตระดับน้อยที่สุด
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ
นาผลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบมาหาค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นแบบปรับปรุง (Priority
Needs Index Modified : PNIModified) เพื่อระบุความต้องการจาเป็น [57] จากสูตร
PNIModified

=

(I - D) / D

นาผลที่ได้มาจัดลาดับความสาคัญ (Priority Setting) โดยเรียงลาดับความสาคัญจากมาก
ไปหาน้อยซึ่งแบ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ และโรงเรียนทั้งหมดเพื่อให้ได้ลาดับ
ความต้องการจาเป็นในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการประเมิน
ความต้องการจาเป็ น ของการบริห ารสู่ ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค PNIModified (Priority Need Index Modified)
สาหรับการจัดลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่เน้น
การเสนอผลส่วนที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามที่ควรได้รับการพัฒนา โดยการ
แบ่งกลุ่มคานวณตามประเภทของโรงเรียนจากค่าดัชนี PNIModified สูงสุดลบด้วยค่าดัชนี PNIModified
ต่าสุด และหารด้วยจานวนช่วงที่ต้องการคือ 2 ระดับ จากนั้นจัดกลุ่มคือ กลุ่มสูง และกลุ่มต่า การ
พิจารณากลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เป็นจุดอ่อน / ภาวะคุกคามของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบแสดงว่ามีความต้องการจาเป็นที่ต้องการการปรับปรุงพัฒนาจึง
ต้องนาประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะขจัด/ ลดจุดอ่อนหรือลดภาวะคุกคาม
สาหรับ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodified ต่าจะเป็นจุดแข็ง / โอกาสของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะเสริมจุดแข็ง / โอกาส
แล้วนาผลมาสังเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 1) ในลาดับต่อไป

67
ขั้นตอนที่ 4 ร่างกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
วิเคราะห์ SWOT Analysis โดยนาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบมาจัดทา SWOT Matrix เพื่อกาหนดกลยุทธ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบตามขั้นตอน ดังนี้
จุดแข็ง (S = Strengths) วิเคราะห์จากการประเมินความต้องการจาเป็นที่มีค่าดัชนี
PNIModified ต่า จะเป็นจุดแข็งของความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะเสริมจุดแข็ง
จุดอ่อน (W = Weaknesses) วิเคราะห์จากการประเมินความต้องการจาเป็นที่มีค่าดัชนี
PNIModified สูง จะเป็นจุดอ่อนของความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะลดจุดอ่อน
โอกาส (O = Opportunities) วิเคราะห์จากการประเมินความต้องการจาเป็นที่มีค่าดัชนี
PNIModified ต่า จะเป็นโอกาสของความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดโอกาส
ภาวะคุกคาม (T = Threats) วิเคราะห์จากการประเมินความต้อ งการจาเป็นที่มีค่าดัชนี
PNIModified สู ง จะเป็ น ภาวะคุก คามของความต้อ งการจ าเป็น ของการบริ ห ารสู่ ความเป็นเลิ ศ ของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะลดภาวะคุกคาม
จากนั้นนามาจัดทาเป็นตาราง SWOT Matrix ด้วยการจับคู่ ดังนี้
1) จับคู่จุดแข็ง – โอกาส (SO) นามากาหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy) เพื่อ
ใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการสร้างโอกาสในระยะยาว
2) จับคู่จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST) นามากาหนดกลยุทธ์การแตกตัว (Diversification
Strategy) เพื่อใช้จุดแข็งมาลดภาวะคุกคามต่างๆ
3) จับคู่จุดอ่อน – โอกาส (WO) นามากาหนดกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround –
Oriented Strategy) เพื่อขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆโดยพิจารณาโอกาส
ภายนอกที่เป็นผลดีต่อการบริหาร
4) จั บ คู่ จุ ด อ่อน – ภาวะคุ กคาม (WT) น ามากาหนดกลยุท ธ์การปู องกั น (Defensive
Strategy) เพื่อลดอุปสรรคต่างๆและตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้เกิดความสูญเสียที่
น้อยที่สุด
จากการประมวลข้อมูลทั้งหมดจึงนาไปสู่การพัฒนากลยุทธ์โดยใช้การวางแผนกลยุทธ์สาหรับ
โรงเรียนของ Brian Fidler (2002) คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการกาหนดกลยุทธ์เพื่อ
ร่างกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มี
4 กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์รองและโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 6 กลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์รอง
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ขั้นตอนที่ 5 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ผู้วิจัยนาร่างกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้และข้อเสนอแนะ จากนั้น
ผู้วิจัยนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาก่อนนาไปสร้างแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของกลยุทธ์ ซึ่งมีรายละเอียดในการดาเนินงานดังนี้
ประเมิน ความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ของกลยุท ธ์โ ดยผู้ ทรงคุณวุ ฒิ เ ป็นรายบุ คคล
จานวน 20 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ด้านการ
บริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจานวน 9 ท่าน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ด้านผู้รับบริการโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ จานวน 6 ท่าน และกลุ่มที่ 3 ได้แก่ ด้านบริหารการศึกษาจานวน 5 ท่าน
ซึ่งมีรายนามผู้ทรงคุณวุฒิดังในภาคผนวก
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่ าง
กลยุทธ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
โดยกาหนดน้าหนักคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด
4 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มาก
3 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ปานกลาง
2 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้น้อย
1 หมายถึง ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็ นว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้น้อยที่สุ ด
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า5ระดับ เกณฑ์การประเมินโดยการนาค่าเฉลี่ย
ไปทาการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ผลการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
มี ค วามเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย

69
1.00 – 1.49

หมายถึง

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
นาผลการประเมินและความเหมาะสมความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์จากผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่
ประเมินรายบุคคลมาวิเคราะห์และนามาปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ ฉบับที่ 2 โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มี 4 กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์รองและ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 6 กลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์รอง
ประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ข องกลยุ ท ธ์ก ารบริห ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบโดยการจัดประชุ มสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่
เข้าประชุม สั มมนาและแสดงความคิด เห็ น ในขั้น ตอนนี้ จานวน 15 ท่ าน แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ ม
ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ด้านการบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจานวน 5 ท่าน
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ด้านผู้รับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ จานวน 5 ท่าน และกลุ่มที่ 3
ได้แก่ ด้านบริหารการศึกษาจานวน 5 ท่าน
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงและนาเสนอกลยุทธ์ การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบ
ผู้ วิจั ย น าผลที่ ได้จ ากการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ ของกลยุท ธ์ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ่มมาดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1)ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขกลยุ ท ธ์ ต ามข้ อ เสนอแนะของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละน าเสนอรู ป แบบที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา และนาข้อเสนอแนะที่ได้ไป
ปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โรงเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มี 7 กลยุทธ์หลัก 7 กลยุทธ์รอง
2) นาเสนอกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบในรายงาน
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่ต่อไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ ผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้นาเสนอในรูปของการบรรยายและตารางประกอบความเรียง โดยแบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้
4.1

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

4.2

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

4.3

ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

4.4

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

4.5

(ร่าง) กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ

4.6

ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็น
ดนตรีเอกชนนอกระบบ

4.7

ปรับปรุงและนาเสนอกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชน
นอกระบบ
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4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ลสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามแบ่งโรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โรงเรียนทั้งหมดจานวน 790 ฉบับ แบ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นจานวน 160 ฉบับ
และโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 630 ฉบับ จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาที่ดารง
ตาแหน่ง/ปฏิบัติงาน/ศึกษา/ส่งบุตรหลานในโรงเรียนดนตรี รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 12 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนทั้งหมด

72

ตารางที่ 12 (ต่อ)
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จากตารางที่ 12 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนทั้งหมด พบว่า
(n = 790)
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมเป็นเพศหญิงจานวน 507 คนคิดเป็นร้อยละ 64.20
เป็นเพศชายจานวน 283 คนคิดเป็นร้อยละ 35.80 และเมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
ผู้อานวยการ ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง พบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ 56.30 65.80
69.60 70.30 58.90 ตามลาดับ
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีอายุ 31-35 ปีจานวน 239 คนคิดเป็นร้อยละ 30.30
เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้อานวยการส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปีจานวน 112 คนคิด
เป็นร้อยละ 70.90 ผูส้ อนส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปีจานวน 108 คนคิดเป็นร้อยละ 68.40
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีจานวน 88 คนคิดเป็นร้อยละ 55.70 ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
อายุ 20 ปีขึ้นไปจานวน 58 คนคิดเป็นร้อยละ 36.70 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
จานวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 48.10
วุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 469 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.40 เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้อานวยการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทจานวน133 คนคิดเป็นร้อยละ84.20 ผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 108 คนคิดเป็นร้อยละ 68.40 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน
120 คนคิดเป็นร้อยละ 75.90 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 90 คนคิด
เป็นร้อยละ 57 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 139 คนคิดเป็นร้อยละ
88
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง/ปฏิบัติงาน/ศึกษา/ส่งบุตรหลานในโรงเรียนดนตรี
ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยรวมมีระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง/ปฏิบัติงาน/ศึกษา/ส่งบุตรหลานในโรงเรียนดนตรี
1–2 ปีจานวน 318 คนร้อยละ 40.30 เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้อานวยการส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งมากกว่า 3 ปีขึ้นไปจานวน 148 คนคิดเป็นร้อยละ 93.70 ผู้สอน
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 2-3 ปีจานวน 101 คนคิดเป็นร้อยละ 64 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-2 ปีจานวน 108 คนคิดเป็นร้อยละ 68.30 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ศึกษา 1-2 ปีจานวน 92 คนคิดเป็นร้อยละ 58.20 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระยะเวลาส่งบุตรหลานใน
โรงเรียนดนตรี 1-2 ปีจานวน 97 คนคิดเป็นร้อยละ 61.40

ตารางที่ 13 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
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จากตารางที่ 13 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ พบว่า
(n = 160)
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมเป็นเพศหญิงจานวน 96 คนคิดเป็นร้อยละ 60 เป็นเพศ
ชายจานวน 64 คนคิดเป็นร้อยละ 40 และเมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้อานวยการ
ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้เรียน ผูป้ กครอง พบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ 43.75 62.50 71.87 68.75
53.12 ตามลาดับ
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีอายุ 31-35 ปีจานวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 28.75
เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้อานวยการส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปีจานวน 23 คนคิดเป็น
ร้อยละ 71.86 ผู้สอนส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปีจานวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 68.75 เจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีจานวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 62.50 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี
ขึ้นไปจานวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 31.25 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปจานวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.13
วุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 92 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.50 เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้อานวยการส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทจานวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 87.50 ผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจานวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 65.63 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีจานวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 78.12 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน
16 คนคิดเป็นร้อยละ 50 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 28 คนคิด
เป็นร้อยละ 87.50
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง/ปฏิบัติงาน/ศึกษา/ส่งบุตรหลานในโรงเรียนดนตรี
ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยรวมมีระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง/ปฏิบัติงาน/ศึกษา/ส่งบุตรหลานในโรงเรียนดนตรี
1–2 ปีจานวน 62 คนร้อยละ 38.75 เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้อานวยการส่วนใหญ่
มีระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งมากกว่า 3 ปีขึ้นไปจานวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 87.50 ผู้สอนส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 2-3 ปีจานวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 75 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-2 ปีจานวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 59.37 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ศึกษา 1-2 ปีจานวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ 62.50 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระยะเวลาส่งบุตรหลานใน
โรงเรียนดนตรี 1-2 ปีจานวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 65.63

ตารางที่ 14 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
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จากตารางที่ 14 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่า
(n = 630)
เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมเป็นเพศหญิงจานวน 411 คนคิดเป็นร้อยละ 65.24
เป็นเพศชายจานวน 219 คนคิดเป็นร้อยละ 34.76 และเมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
ผู้อานวยการ ผู้สอน เจ้าหน้าที่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง พบว่าเป็นเพศหญิงร้อยละ 59.53 66.67
69.05 70.64 60.32 ตามลาดับ
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีอายุ 31-35 ปีจานวน 193 คนคิดเป็นร้อยละ 30.63
เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้อานวยการส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปีจานวน 89 คนคิดเป็น
ร้อยละ 70.64 ผู้สอนส่วนใหญ่มีอายุ 31-35 ปีจานวน 86 คนคิดเป็นร้อยละ 68.75 เจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีจานวน 68 คนคิดเป็นร้อยละ 53.97 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีอายุ 20
ปีขึ้นไปจานวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 38.10 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปจานวน 59
คนคิดเป็นร้อยละ 46.82
วุฒิการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 377
คนคิดเป็นร้อยละ 59.84
เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้อานวยการส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทจานวน 105 คนคิดเป็นร้อยละ 83.33 ผู้สอนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจานวน 87 คนคิดเป็นร้อยละ 69.05 เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจานวน 95 คนคิดเป็นร้อยละ 75.40 ผู้เรียนส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 58.73 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน
111 คนคิดเป็นร้อยละ 88.10
ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง/ปฏิบัติงาน/ศึกษา/ส่งบุตรหลานในโรงเรียนดนตรี
ผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยรวมมีระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง/ปฏิบัติงาน/ศึกษา/ส่งบุตรหลานในโรงเรียนดนตรี
1–2 ปีจานวน 256 คนร้อยละ 40.63 เมื่อพิจารณาผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้อานวยการส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งมากกว่า 3 ปีขึ้นไปจานวน 120 คนคิดเป็นร้อยละ 95.54
ผู้สอนส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 2-3 ปีจานวน 77 คนคิดเป็นร้อยละ 61.11 เจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-2 ปีจานวน 89 คนคิดเป็นร้อยละ 70.63 ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาศึกษา 1-2 ปีจานวน 72 คนคิดเป็นร้อยละ 57.14 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระยะเวลาส่ง
บุตรหลานในโรงเรียนดนตรี 1-2 ปีจานวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 60.32
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4.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
แบ่งโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับ
รางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นและโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 15 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวม

82

83

จากตารางที่ 15 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดย
ภาพรวม พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(  =3.47 , S.D.=0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =3.85 , S.D.=0.39)
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =3.76 , S.D.=0.28) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =3.70 , S.D.=0.58)
การนาองค์กร (  =3.58 , S.D.=0.20) การจัดการกระบวนการ (  =3.48 , S.D.=0.29) ผลลัพธ์
(  =3.18 , S.D.=0.26) และการมุ่งเน้นลูกค้า (  =3.00 , S.D.=0.36)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  =4.85 , S.D.=0.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศเท่ากัน ดังนี้ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ การ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ (  =5.00 , S.D.=0.00) รองลงมาคือ ผลลัพธ์ ( 
=4.95 , S.D.=0.04) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =4.93 , S.D.=0.08) และการนาองค์กร ( 
=4.90 , S.D.=0.10)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(  =3.01 , S.D.=0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การวัด วิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ (  =3.26 , S.D.=0.41)
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =3.21 , S.D.=0.32) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =3.13 , S.D.=0.25)
การจัดการกระบวนการ (  =3.10 , S.D.=0.30)
การนาองค์กร (  =2.94 , S.D.=0.29)
ผลลัพธ์ (  =2.66 , S.D.=0.22) และการมุ่งเน้นลูกค้า (  =2.58, S.D.=0.35)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  =4.85 , S.D.=0.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศเท่ากัน ดังนี้ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ การ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ (  =5.00 , S.D.=0.00) รองลงมาคือผลลัพธ์ ( 
=4.95 , S.D.=0.04) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =4.95 , S.D.=0.08) และการนาองค์กร (  =
4.91 , S.D.=0.09)
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โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(  =3.10 , S.D.=0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ ความ
เป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การวัด วิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ (  =3.38 , S.D.=0.47)
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =3.32 , S.D.=0.38) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( =3.25 , S.D.=0.41)
การจัดการกระบวนการ (  =3.17 , S.D.=0.33)
การนาองค์กร (  =3.07 , S.D.=0.37)
ผลลัพธ์ (  =2.76 , S.D.=0.31) และการมุ่งเน้นลูกค้า (  =2.66, S.D.=0.39)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  =4.85 , S.D.=0.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศเท่ากัน ดังนี้ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ (  =5.00 , S.D.=0.00) รองลงมาคือ ผลลัพธ์
(  =4.95 , S.D.=0.04) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =4.94 , S.D.=0.08) และการนาองค์กร ( 
=4.91 , S.D.=0.09)

ตารางที่ 16 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการนาองค์กร
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จากตารางที่ 16 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการ
นาองค์กร พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการนาองค์กรของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ( 
=3.58 , S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
เรียงตามลาดับ ดังนี้ การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (  =3.97 ,
S.D.=0.34) และ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (  =3.29 , S.D.=0.27)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการนาองค์กรของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  =4.90 , S.D.=0.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (  =5.00 , S.D.=0.00) และ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (  =4.83 , S.D.=0.17)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการนาองค์กรของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
(  =2.94 , S.D.=0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็น
เลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ( 
=3.55 , S.D.=0.43) และ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (  =2.48 , S.D.=0.33)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการนาองค์กรของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  =4.91 , S.D.=0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (  =5.00 , S.D.=0.00) และ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (  =4.85 , S.D.=0.15)
โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการนาองค์กรของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
(  =3.07 , S.D.=0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็น
เลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ( 
=3.36 , S.D.=0.45) และภาวะผู้นาของผู้บริหาร (  =2.64 , S.D.=0.46)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการนาองค์กรของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  =4.91 , S.D.=0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
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สู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม (  =5.00 , S.D.=0.00) และ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (  =4.84 , S.D.=0.16)

ตารางที่ 17 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวางแผนเชิงกลยุทธ์
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จากตารางที่ 17 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนอยู่ในระดับ
มาก (  =3.70 , S.D.=0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การพัฒนากลยุทธ์ (  =3.75 , S.D.=1.12) และการนากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ (  =3.66 , S.D.=0.27)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =4.93 , S.D.=0.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การพัฒนากลยุทธ์ (  =5.00 , S.D.=0.00) และ
การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (  =4.86 , S.D.=0.17)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  =3.13 , S.D.=0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (  =3.35 , S.D.=0.31) และ
การพัฒนากลยุทธ์ (  =2.91 , S.D.=0.40)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =4.95 , S.D.=0.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การพัฒนากลยุทธ์ (  =5.00 , S.D.=0.00) และ
การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (  =4.90 , S.D.=0.15)
โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  =3.25 , S.D.=0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (  =3.41 , S.D.=0.33) และ
การพัฒนากลยุทธ์ (  =3.08, S.D.=0.71)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =4.94 , S.D.=0.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของ
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การบริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การพัฒนากลยุทธ์ (  =5.00 , S.D.=0.00) และ
คือ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (  =4.89 , S.D.=0.16)

ตารางที่ 18 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นลูกค้า
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จากตารางที่ 18 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการ
มุ่งเน้นลูกค้า พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง (  =3.00 , S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การรับฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน (  =3.21 ,
S.D.=0.42) และ การสร้างความผูกพันกับผู้เรียน (  =2.71 , S.D.=0.44)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศเท่ากัน ดังนี้ การรับฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน และ การสร้าง
ความผูกพันกับผู้เรียน (  =5.00 , S.D.=0.00)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง (  =2.58 , S.D.=0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การรับฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน (  =2.59 ,
S.D.=0.41) และ การสร้างความผูกพันกับผู้เรียน (  =2.55 , S.D.=0.46)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศเท่ากัน ดังนี้ การรับฟังเสียงของผู้ เรียน ผู้ปกครองและชุมชน และ การสร้าง
ความผูกพันกับผู้เรียน (  =5.00 , S.D.=0.00)
โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนอยู่ในระดับปาน
กลาง (  =2.66 , S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การรับฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน (  =2.72 ,
S.D.=0.48) และ การสร้างความผูกพันกับผู้เรียน (  =2.59 , S.D.=0.46)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการ
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บริหารสู่ความเป็นเลิศเท่ากัน ดังนี้ การรับฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน และ การสร้าง
ความผูกพันกับผู้เรียน (  =5.00 , S.D.=0.00)

ตารางที่ 19 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
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จากตารางที่ 19 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการ
วัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก (  =3.85 , S.D.=0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบัน
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (  =3.79 , S.D.=0.45) และ การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการขององค์กร (  =3.64 , S.D.=0.46)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่
พึงประสงค์ของการบริห ารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การวัด การวิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร (  =5.00 , S.D.=0.00) และ การจัดการสารสนเทศ ความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (  =4.87 , S.D.=0.16)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.26 , S.D.=0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพ
ปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุง
ผลการดาเนินการขององค์กร (  =3.33 , S.D.=0.42) และ การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (  =2.93 , S.D.=0.56)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การวัด การวิเคราะห์และการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร (  =5.00 , S.D.=0.00) และ การจัดการสารสนเทศ ความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (  =4.89 , S.D.=0.16)
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โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ของ
โรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.38 , S.D.=0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพ
ปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุง
ผลการดาเนินการขององค์กร (  =3.39 , S.D.=0.45) และ การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (  =3.10 , S.D.=0.64)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การวัด การวิเคราะห์และการ
ปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร (  =5.00 , S.D.=0.00) และ การจัดการสารสนเทศ ความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (  =4.89 , S.D.=0.16)

ตารางที่ 20 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
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จากตารางที่ 20 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยู่ในระดับ
มาก (  =3.76 , S.D.=0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (  =4.21
, S.D.=0.45) และ การสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงาน (  =3.67 , S.D.=0.31)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 ,
S.D.=0.00) และ การให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (  =4.87 , S.D.=0.16)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  =3.21 , S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (  =3.69
, S.D.=0.51) และ การสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงาน (  =2.95 , S.D.=0.41)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศเท่ากันดังนี้ การสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงาน และ การให้ความสาคัญ
ต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 , S.D.=0.00)
โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  =3.32 , S.D.=0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (  =3.80
, S.D.=0.54) และ การสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงาน (  =3.09, S.D.=0.49)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของ
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การบริ ห ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ เท่ า กั น ดั ง นี้ การสร้ า งความผู ก พั น กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และ การให้
ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 , S.D.=0.00)

ตารางที่ 21 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการจัดการกระบวนการ
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จากตารางที่ 21 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการ
จัดการกระบวนการ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการจัดการกระบวนการของโรงเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  =3.48 , S.D.=0.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การจัดกระบวนการทางาน (  =3.33 , S.D.=0.36) และ การ
จัดระบบงาน (  =3.26 , S.D.=0.40)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการจัดการกระบวนการของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การจัดระบบงาน (  =5.00 , S.D.=0.00) และ
การจัดกระบวนการทางาน (  =4.85 , S.D.=0.17)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการจัดการกระบวนการของโรงเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  =3.10 , S.D.=0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การจัดระบบงาน (  =3.05 , S.D.=0.32) และ การจัด
กระบวนการทางาน (  =2.73 , S.D.=0.36)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการจัดการกระบวนการของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การจัดระบบงาน (  =5.00 , S.D.=0.00) และ การ
จัดกระบวนการทางาน (  =4.84 , S.D.=0.17)
โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการจัดการกระบวนการของโรงเรียนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  =3.17 , S.D.=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่
ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การจัดระบบงาน (  =3.09 , S.D.=0.35) และ การจัด
กระบวนการทางาน (  =2.85 , S.D.=0.43)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการจัดการกระบวนการของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของ
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การบริหารสู่ความเป็นเลิศเรียงตามลาดับ ดังนี้ การจัดระบบงาน (  =5.00 , S.D.=0.00) และ
การจัดกระบวนการทางาน (  =4.84 , S.D.=0.17)

ตารางที่ 22 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศผลลัพธ์
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จากตารางที่

22

สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริ หารสูค่ วามเป็ นเลิศผลลัพธ์ พบว่า
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โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศผลลัพธ์ของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (  =
3.18 , S.D.=0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
เรียงตามลาดับ ดังนี้ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (  =3.49 , S.D.=0.45) ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =3.46 , S.D.=0.30) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (  =3.28 ,
S.D.=0.47) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด (  =2.94 , S.D.=0.34) ผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการ (  =2.86 , S.D.=0.42) และ ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นา (  =2.71 ,
S.D.=0.49)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศผลลัพธ์ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
(  =4.95 , S.D.=0.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศเท่ากัน 4 ด้าน ดังนี้ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (  =5.00 , S.D.=0.00) ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 , S.D.=0.00) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ( 
=5.00 , S.D.=0.00) ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นา (  =5.00 , S.D.=0.00) รองลงมาคือ ผลลัพธ์
ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด (  =4.88 , S.D.=0.16) และ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (  =4.85 , S.D.=0.17)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศผลลัพธ์ของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( 
=2.66 , S.D.=0.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
เรียงตามลาดับ ดังนี้ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =2.94 , S.D.=0.34) ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า (  =2.86 , S.D.=0.43) ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (  =2.74 , S.D.=0.37)
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (  =2.72 , S.D.=0.40) ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นา ( 
=2.30 , S.D.=0.42) และ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด (  =2.24 ,
S.D.=0.38)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศผลลัพธ์ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
(  =4.95 , S.D.=0.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศเท่ากัน 4 ด้าน ดังนี้ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (  =5.00 , S.D.=0.00) ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 , S.D.=0.00) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ( 
=5.00 , S.D.=0.00) ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นา (  =5.00 , S.D.=0.00) รองลงมาคือ ผลลัพธ์ด้าน
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งบประมาณ การเงินและการตลาด (  =4.86 , S.D.=0.16) และ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (  =4.83 , S.D.=0.17)
โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศผลลัพธ์ของโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ( 
=2.76 , S.D.=0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
เรียงตามลาดับ ดังนี้ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =3.05 , S.D.=0.39) ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า (  =2.94 , S.D.=0.47) ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (  =2.89 , S.D.=0.49)
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (  =2.75 , S.D.=0.41) ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นา ( 
=2.38 , S.D.=0.47) และผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด (  =2.38 ,
S.D.=0.46)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศผลลัพธ์ ของโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด
(  =4.95 , S.D.=0.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศเท่ากัน 4 ด้าน ดังนี้ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้ า (  =5.00 , S.D.=0.00) ผลลัพธ์ด้าน
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 , S.D.=0.00) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ( 
=5.00 , S.D.=0.00) และ ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นา (  =5.00 , S.D.=0.00) รองลงมาคือ ผลลัพธ์
ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด (  =4.87 , S.D.=0.16) และ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียน (  =4.84 , S.D.=0.17)

ตารางที่ 23 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวม
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จากตารางที่ 23 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศโดยภาพรวม มีดังนี้
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.51 , S.D.=0.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบัน
ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – ด้านเศรษฐกิจ (  =3.95 , S.D.=0.70) T – ด้าน
เทคโนโลยี (  =3.83 , S.D.=0.77) P – ด้านนโยบายและกฎหมาย (  =3.49 , S.D.=0.92)
และ S – ด้านสังคมและวัฒนธรรม (  =3.04 , S.D.=0.79)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวมของโรงเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.62 , S.D.=0.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – ด้านสังคมและวัฒนธรรม ( 
=4.87 , S.D.=0.34) T – ด้านเทคโนโลยี (  =4.79 , S.D.=0.41) E – ด้านเศรษฐกิจ (  =4.48
, S.D.=0.98) และ P – ด้านนโยบายและกฎหมาย (  =4.46 , S.D.=0.87)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวมของโรงเรียนที่ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.17 , S.D.=0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – ด้านเศรษฐกิจ (  =3.76 ,
S.D.=0.75) T – ด้านเทคโนโลยี (  =3.20 , S.D.=0.73) P – ด้านนโยบายและกฎหมาย ( 
=3.07 , S.D.=0.91) และ S – ด้านสังคมและวัฒนธรรม (  =2.89, S.D.=0.75)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวมของโรงเรียน
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.61 , S.D.=0.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – ด้านสังคมและวัฒนธรรม ( 
=4.88 , S.D.=0.33) T – ด้านเทคโนโลยี (  =4.84 , S.D.=0.37) E – ด้านเศรษฐกิจ ( 
=4.45 , S.D.=1.05) และ P – ด้านนโยบายและกฎหมาย (  =4.40 , S.D.=1.00)
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โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบัน ของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวมของโรงเรียน
ทั้งหมดโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.24 , S.D.=0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – ด้านเศรษฐกิจ (  =3.80 , S.D.=0.74)
T – ด้านเทคโนโลยี (  =3.33 , S.D.=0.78) P – ด้านนโยบายและกฎหมาย (  =3.15 ,
S.D.=0.93) และ S – ด้านสังคมและวัฒนธรรม (  =2.92 , S.D.=0.76)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวมของโรงเรียน
ทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.61 , S.D.=0.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่พึง
ประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – ด้านสังคมและวัฒนธรรม (  =4.87 ,
S.D.=0.33) T – ด้านเทคโนโลยี (  =4.83 , S.D.=0.38) E – ด้านเศรษฐกิจ (  =4.46 ,
S.D.=1.03) และ P – ด้านนโยบายและกฎหมาย (  =4.42 , S.D.=0.98)

ตารางที่ 24 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการนาองค์กร
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จากตารางที่ 24 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการนาองค์กร
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการนาองค์กรของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  =3.52 , S.D.=0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัย
ภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.15 , S.D.=0.36) T –
เทคโนโลยีส่งผลต่อการนาองค์กร (  =3.35 , S.D.=0.52) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการ
นาองค์กร (  =3.25 , S.D.=0.44) และ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการนาองค์กร ( 
=3.18 , S.D.=0.39)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการนาองค์กรของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (  =3.97 , S.D.=0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่พึงประสงค์
ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.73
, S.D.=0.45) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.52 , S.D.=0.50) T –
เทคโนโลยีส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.28 , S.D.=0.45) และ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการนา
องค์กร (  =2.03 , S.D.=0.64)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการนาองค์กรของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.36 , S.D.=0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบัน
ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.28 ,
S.D.=0.45) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการนาองค์กร (  =3.30 , S.D.=0.52) S – สังคมและ
วัฒนธรรมส่งผลต่อการนาองค์กร (  =3.24 , S.D.=0.55) และ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อ
การนาองค์กร (  =2.72 , S.D.=0.58)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการนาองค์กรของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (  =3.94 , S.D.=0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่พึงประสงค์
ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.58
, S.D.=0.49) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.57 , S.D.=0.50) T –
เทคโนโลยีส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.49 , S.D.=0.50) และ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการนา
องค์กร (  =2.16 , S.D.=0.70)
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โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการนาองค์กรของโรงเรียนทั้งหมดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  =3.39 , S.D.=0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัย
ภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E –เศรษฐกิจส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.27 , S.D.=0.44) T –
เทคโนโลยีส่งผลต่อการนาองค์กร (  =3.31 , S.D.=0.52) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการ
นาองค์กร (  =3.24 , S.D.=0.54) และ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการนาองค์กร ( 
=2.76 , S.D.=0.58)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการนาองค์กรของโรงเรียนทั้งหมดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  =3.95 , S.D.=0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของ
ปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.59 ,
S.D.=0.49) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.57 , S.D.=0.50) T –
เทคโนโลยีส่งผลต่อการนาองค์กร (  =4.48 , S.D.=0.50) และ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการนา
องค์กร (  =2.15 , S.D.=0.70)

ตารางที่ 25 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการวางแผนเชิงกลยุทธ์
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จากตารางที่ 25 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (  =3.68 , S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของ
ปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ P –นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( 
=4.80 , S.D.=0.40)
S –สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =3.97 ,
S.D.=0.41)T–เทคโนโลยีส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =3.27 , S.D.=0.61) และ E –
เศรษฐกิจส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =2.93 , S.D.=0.55)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.73 , S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่
พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (  =5.00 , S.D.=0.00) S –สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( 
=4.77 , S.D.=0.43) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =4.57 , S.D.=0.50)
และ E –เศรษฐกิจส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =4.52 , S.D.=0.50)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.12 , S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพ
ปัจจุบันของปัจจัยภายนอกเรี ยงตามลาดับดังนี้ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (  =3.75 , S.D.=0.76) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( 
=3.43 , S.D.=0.63) T –เทคโนโลยีส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =2.99 , S.D.=0.66) และ
E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =2.60 , S.D.=0.58)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.77 , S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =5.00 , S.D.=0.00) S –สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
(  =4.82 , S.D.=0.39) T –เทคโนโลยีส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =4.62 , S.D.=0.49)
และ E –เศรษฐกิจส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =4.63 , S.D.=0.48)

114

โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนทั้งหมดโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (  =3.23 , S.D.=0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของ
ปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ ( 
=3.83 , S.D.=0.79) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =3.47 ,
S.D.=0.63)T–เทคโนโลยีส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =3.02 , S.D.=0.66) และ E –
เศรษฐกิจส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =2.62 , S.D.=0.59)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนทั้งหมดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.76 , S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่พึง
ประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ P– นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (  =5.00 , S.D.=0.00) S–สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( 
=4.81 , S.D.=0.39) T- เทคโนโลยีส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =4.62 , S.D.=0.49) และ
E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =4.61 , S.D.=0.49)

ตารางที่ 26 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้า
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จากตารางที่ 26 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้า
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  =3.77 , S.D.=0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัย
ภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการมุ่งเน้นลูกค้า (  =4.37 , S.D.=0.55) P
– นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการมุ่งเน้นลูกค้า (  =4.15 , S.D.=0.36) E – เศรษฐกิจส่งผล
ต่อการมุ่งเน้นลูกค้า (  =3.88 , S.D.=0.42) และ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการมุ่ งเน้น
ลูกค้า (  =3.15 , S.D.=0.36)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่พึง
ประสงค์ของปัจจัยภายนอกสูงสุดในทุกๆด้าน (  =5.00 , S.D.=0.00)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (  =3.47 , S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของ
ปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ T –เทคโนโลยีส่งผลต่อการมุ่งเน้นลูกค้า (  =3.87 , S.D.=0.49)
P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการมุ่งเน้นลูกค้า (  =3.63 , S.D.=0.64)
E –เศรษฐกิจ
ส่งผลต่อการมุ่งเน้นลูกค้า (  =3.31 , S.D.=0.80) และ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการ
มุ่งเน้นลูกค้า (  =3.18 , S.D.=0.46)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัย
ภายนอกที่พึงประสงค์ให้ส่งผลสูงสุดในทุกๆด้าน (  =5.00 , S.D.=0.00)
โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนทั้งหมดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  =3.53 , S.D.=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัย
ภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการมุ่งเน้นลูกค้า (  =3.87 , S.D.=0.48) P –
นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการมุ่งเน้นลูกค้า (  =3.67 , S.D.=0.64) E – เศรษฐกิจส่งผลต่อ
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การมุ่งเน้นลูกค้า (  =3.39 , S.D.=0.83) และ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการมุ่งเน้น
ลูกค้า (  =3.18 , S.D.=0.46)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนทั้งหมดโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (  =5.00 , S.D.=0.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่พึงประสงค์
ของปัจจัยภายนอกสูงสุดในทุกๆด้าน (  =5.00 , S.D.=0.00)

ตารางที่ 27 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
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จากตารางที่ 27 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ของโรงเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.51 , S.D.=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ (  =4.43 , S.D.=0.50) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ (  =4.13 , S.D.=0.34) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ (  =2.97 , S.D.=0.55) และ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ (  =2.88 , S.D.=0.72)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ของโรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.54 , S.D.=0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการวัด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =4.78 , S.D.=0.42) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ (  =4.52 , S.D.=0.50) P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ (  =4.47 , S.D.=0.50) และ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการวัด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =4.38 , S.D.=0.49)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ของโรงเรียนที่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.14 , S.D.=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการวัด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =3.95 , S.D.=0.56) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ (  =3.21 , S.D.=0.83)
S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการวัด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =2.96 , S.D.=0.72) และ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อ
การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =2.62 , S.D.=0.60)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ของโรงเรียนที่
ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.58 , S.D.=0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อ
การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =4.76 , S.D.=0.43) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการวัด
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วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =4.72 , S.D.=0.45) E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ (  =4.40 , S.D.=0.49) และ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการวัด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =4.40 , S.D.=0.49)
โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ของโรงเรียนทั้งหมด
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.22 , S.D.=0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ (  =3.99 , S.D.=0.57) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ (  =3.28 , S.D.=0.84) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ (  =2.95 , S.D.=0.72) และ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ (  =2.65 , S.D.=0.60)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ของโรงเรียน
ทั้งหมดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.57 , S.D.=0.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการวัด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =4.74 , S.D.=0.44) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ (  =4.71 , S.D.=0.46) E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ (  =4.43 , S.D.=0.50) และ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการวัด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =4.39 , S.D.=0.49)

ตารางที่ 28 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
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จากตารางที่ 28 สภาพปัจจุ บันและสภาพที่พึงประสงค์ข องปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้ น
ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.09 , S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบัน
ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ( 
=4.43 , S.D.=0.50) P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =3.45 ,
S.D.=0.50) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =2.58 , S.D.=0.67) และ E –
เศรษฐกิจส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =2.53 , S.D.=0.50)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.90 , S.D.=0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่
พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ( 
=5.00 , S.D.=0.00) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 ,
S.D.=0.00) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 , S.D.=0.00) และ P –
นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =4.65 , S.D.=0.48)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =2.90 , S.D.=0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพ
ปัจ จุ บั น ของปั จ จัย ภายนอกเรี ย งตามล าดับดังนี้ S –สังคมและวัฒ นธรรมส่ งผลต่อการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน (  =3.95 , S.D.=0.56) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =2.88 ,
S.D.=0.74) P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =2.55 , S.D.=0.64)
และ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =2.27 , S.D.=0.55)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.92 , S.D.=0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่พึง
ประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ( 
=5.00 , S.D.=0.00)
S –สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 ,
S.D.=0.00) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 , S.D.=0.00) และ P –
นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =4.66 , S.D.=0.47)
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โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =2.94 , S.D.=0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพ
ปัจจุบันของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน (  =3.99 , S.D.=0.57) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =2.86 ,
S.D.=0.74) P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =2.61 , S.D.=0.67)
และ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน สภาพเศรษฐกิจเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (  =2.29 , S.D.=0.55)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.91 , S.D.=0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่พึง
ประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ( 
=5.00 , S.D.=0.00) S –สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 ,
S.D.=0.00) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =5.00 , S.D.=0.00) และ P –
นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (  =4.66 , S.D.=0.48)

ตารางที่ 29 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการจัดการกระบวนการ
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จากตารางที่ 29 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการจัดการ
กระบวนการ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการจัดการกระบวนการของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (  =3.54 , S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของ
ปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ ( 
=4.32 , S.D.=0.47) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =4.23 ,
S.D.=0.43) E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =3.35 , S.D.=0.48) และ T –
เทคโนโลยีส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =3.32, S.D.=0.47)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการจัดการกระบวนการของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.90 , S.D.=0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพที่
พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการจัดการ
กระบวนการ (  =5.00 , S.D.=0.00) S –สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ ( 
=5.00 , S.D.=0.00) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =5.00, S.D.=0.00)
และ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =4.53 , S.D.=0.50)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกการจัดการกระบวนการของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =2.99 , S.D.=0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพ
ปัจจุบันของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการจัดการ
กระบวนการ (  =3.80 , S.D.=0.59) P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ
(  =3.25 , S.D.=0.90) E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =2.56 , S.D.=0.63)
และ T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =2.56, S.D.=0.63)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการจัดการกระบวนการของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.90 , S.D.=0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพ
ที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกเรี ยงตามลาดับดังนี้ P– นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการจัดการ
กระบวนการ (  =5.00 , S.D.=0.00) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ ( 
=5.00 , S.D.=0.00) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =5.00, S.D.=0.00)
และ E –เศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =4.62 , S.D.=0.49)
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โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปั จ จุ บั น ของปั จ จั ย ภายนอกการจัดการกระบวนการของโรงเรียนทั้งหมดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.10 , S.D.=0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบัน
ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S –สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ ( 
=3.83 , S.D.=0.59)
P– นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =3.33 ,
S.D.=0.92) E – เศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =2.62 , S.D.=0.66) และ T –
เทคโนโลยีส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =2.62, S.D.=0.65)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกการจัดการกระบวนการของโรงเรียนทั้งหมดโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.90 , S.D.=0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบัน
ของปัจจัยภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ P-นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ ( 
=5.00 , S.D.=0.00) S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =5.00 ,
S.D.=0.00) T – เทคโนโลยีส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =5.00, S.D.=0.00) และ E –
เศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดการกระบวนการ (  =4.61 , S.D.=0.49)

ตารางที่ 30 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์
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จากตารางที่ 30 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์ของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  =3.46 , S.D.=0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัย
ภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =4.60 , S.D.=0.49) E
– เศรษฐกิจส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =4.05 , S.D.=0.47) P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อผลลัพธ์
(  =3.63 , S.D.=0.49) และ T – เทคโนโลยีส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =2.77, S.D.=0.43)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์ของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  =4.29 , S.D.=0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัย
ภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =5.00, S.D.=0.00) T –
เทคโนโลยีส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =5.00, S.D.=0.00) P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อผลลัพธ์ ( 
=4.48 , S.D.=0.50) และ E- เศรษฐกิจส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =2.80 , S.D.=0.40)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์ของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (  =3.20 , S.D.=0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัย
ภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =4.28 , S.D.=0.47) S –สังคม
และวัฒนธรรมส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =4.00 , S.D.=0.58) P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ (  =2.52 , S.D.=0.62) และ T – เทคโนโลยีส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =2.06, S.D.=0.64)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์ของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  =4.19 , S.D.=0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัย
ภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =5.00, S.D.=0.00) T –
เทคโนโลยีส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =5.00, S.D.=0.00) P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อผลลัพธ์ ( 
=4.54 , S.D.=0.50) และ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =2.26 , S.D.=0.64)
โรงเรียนทั้งหมด
สภาพปัจจุบันของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์ของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (  =3.26 , S.D.=0.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัย
ภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ E – เศรษฐกิจส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =4.26 , S.D.=0.47) S –สังคม
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และวัฒนธรรมส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =4.04 , S.D.=0.60) P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ (  =2.61 , S.D.=0.68) และ T –เทคโนโลยีส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =2.12, S.D.=0.65)
สภาพที่พึงประสงค์ของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์ของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (  =4.21 , S.D.=0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของปัจจัย
ภายนอกเรียงตามลาดับดังนี้ S – สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =5.00, S.D.=0.00) T
–เทคโนโลยีส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =5.00, S.D.=0.00) P – นโยบายและกฎหมายส่งผลต่อผลลัพธ์ ( 
=4.53 , S.D.=0.50) และ E –เศรษฐกิจส่งผลต่อผลลัพธ์ (  =2.31 , S.D.=0.64)
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4.3 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศแบ่งโรงเรียน
ดนตรี เอกชนนอกระบบออกเป็น 2 กลุ่ ม คือ โรงเรียนที่ผ่ านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัล
โรงเรี ย นที่ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในอยู่ ใ นระดั บ ดี เ ด่ น และโรงเรี ย นที่ ยั ง ไม่ ผ่ า นเกณฑ์
รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 31 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวม
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จากตารางที่ 31 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวม
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การมุ่งเน้นลูกค้ามีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.67) รองลงมาคือ ผลลัพธ์
(PNIModified = 0.56) การจัดการกระบวนการ (PNIModified = 0.44) การนาองค์กร (PNIModified
= 0.37) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (PNIModified = 0.33) การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified =
0.32) และการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PNIModified = 0.30) ตามลาดับ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
การมุ่งเน้นลูกค้ามีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.94) รองลงมาคือผลลัพธ์
(PNIModified = 0.86) การนาองค์กร (PNIModified = 0.67) การจัดการกระบวนการ (PNIModified
= 0.62) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (PNIModified = 0.58) การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified =
0.56) และ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PNIModified = 0.54) ตามลาดับ
โรงเรียนทั้งหมด
การมุ่งเน้นลูกค้ามีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.88) รองลงมาคือ ผลลัพธ์
(PNIModified = 0.79) การนาองค์กร (PNIModified = 0.60) การจัดการกระบวนการ (PNIModified
= 0.58) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (PNIModified = 0.52) การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified =
0.50) และ การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PNIModified = 0.48) ตามลาดับ

ตารางที่ 32 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการนาองค์กร
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จากตารางที่ 32 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการนาองค์กร
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.47) รองลงมาคือ
ด้านการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (PNIModified = 0.26)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.96) รองลงมาคือ
ด้านการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (PNIModified = 0.41)
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหารมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.83) รองลงมา
คือ ด้านการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (PNIModified = 0.38)

ตารางที่ 33 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวางแผนเชิงกลยุทธ์
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จากตารางที่ 33 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านการพัฒนากลยุทธ์มีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.33) รองลงมาคือด้าน
การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (PNIModified = 0.32)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านการพัฒนากลยุทธ์มีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.72) รองลงมาคือด้าน
การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (PNIModified = 0.46)
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านการพัฒนากลยุทธ์มีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.63) รองลงมาคือด้าน
การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (PNIModified = 0.43)

ตารางที่ 34 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นลูกค้า
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จากตารางที่ 34 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นลูกค้า
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.85)
รองลงมาคือด้านการรับฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน (PNIModified = 0.56)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.96)
รองลงมาคือด้านการรับฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน (PNIModified = 0.93)
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้เรียนมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.93)
รองลงมาคือด้านการรับฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน (PNIModified = 0.84)

ตารางที่ 35 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้

139

140

จากตารางที่ 35 ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการบริ ห ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ การวั ด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านการวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กรมีความต้องการ
จาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.37) รองลงมาคือด้านการจัดการสารสนเทศ ความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (PNIModified = 0.29)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านการจัดการสารสนเทศ ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความต้องการจาเป็นสูงสุด
(PNIModified = 0.67) รองลงมาคือ ด้านการวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ขององค์กร (PNIModified = 0.50)
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านการจัดการสารสนเทศ ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความต้องการจาเป็นสูงสุด
(PNIModified = 0.57) รองลงมาคือ ด้านการวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดาเนินการ
ขององค์กร (PNIModified = 0.47)

ตารางที่ 36 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
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จากตารางที่ 36 ล าดับ ความต้องการจาเป็นของการบริห ารสู่ ความเป็นเลิ ศการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.36)
รองลงมาคือด้านการให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.19)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified =
0.70) รองลงมาคือด้านการให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.35)
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านการสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified =
0.62) รองลงมาคือด้านการให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.32)

ตารางที่ 37 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการจัดการกระบวนการ
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จากตารางที่ 37 ล าดับ ความต้อ งการจาเป็ นของการบริ ห ารสู่ ความเป็นเลิ ศการจัดการ
กระบวนการ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านการจัดระบบงานมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.53) รองลงมาคือด้าน
การจัดกระบวนการทางาน (PNIModified = 0.46)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านการจัดกระบวนการทางานมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified
รองลงมาคือด้านการจัดระบบงาน (PNIModified = 0.64)

=

0.77)

=

0.70)

โรงเรียนทั้งหมด
ด้านการจัดกระบวนการทางานมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified
รองลงมาคือด้านการจัดระบบงาน (PNIModified = 0.62)

ตารางที่ 38 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศผลลัพธ์
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จากตารางที่ 38 ลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารสู่ความเป็นเลิศผลลัพธ์ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นามีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.84) รองลงมาคือ
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (PNIModified = 0.75) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน
และการตลาด (PNIModified = 0.66) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (PNIModified = 0.53) ผลลัพธ์
ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.44) และผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
(PNIModified = 0.39) ตามลาดับ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นามีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 1.17) รองลงมาคือ
ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด (PNIModified = 1.16) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ (PNIModified = 0.84) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.76)
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (PNIModified = 0.75) และผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
(PNIModified = 0.70) ตามลาดับ
โรงเรียนทั้งหมด
ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นามีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 1.10) รองลงมาคือ
ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการตลาด (PNIModified = 1.04) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ (PNIModified = 0.82) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.67)
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (PNIModified = 0.70) และผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
(PNIModified = 0.64) ตามลาดับ

ตารางที่ 39 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวม
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จากตารางที่ 39 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่ความเป็น
เลิศโดยภาพรวม พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.60) รองลงมาคือ
ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.28) ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.25) และด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = 0.13) ตามลาดับ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.69) รองลงมาคือ
ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.51) ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.43) และด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = 0.18) ตามลาดับ
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.67) รองลงมาคือ
ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.45) ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.40) และด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = 0.17) ตามลาดับ

ตารางที่ 40 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการนาองค์กร
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จากตารางที่ 40 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการนาองค์กร พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านนโยบายและกฎหมายมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.49) รองลงมาคือ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.39) ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.28) และด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = -0.51) ตามลาดับ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านนโยบายและกฎหมายมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.68) รองลงมาคือ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.41) ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.36) และด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = -0.49) ตามลาดับ
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านนโยบายและกฎหมายมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.67) รองลงมาคือ
สังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.41) ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.35) และด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = -0.50) ตามลาดับ

ตารางที่ 41 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการวางแผนกลยุทธ์
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จากตารางที่ 41 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการวางแผนกลยุทธ์ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านเศรษฐกิจมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.54) รองลงมาคือด้าน
เทคโนโลยี (PNIModified = 0.40) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.20) และ ด้าน
นโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.04) ตามลาดับ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านเศรษฐกิจมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.78) รองลงมาคือด้าน
เทคโนโลยี (PNIModified = 0.54) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.40) และ ด้าน
นโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.33) ตามลาดับ
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านเศรษฐกิจมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.76) รองลงมาคือด้าน
เทคโนโลยี (PNIModified = 0.53) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.39) และ ด้าน
นโยบายและกฎหมาย(PNIModified = 0.31) ตามลาดับ

ตารางที่ 42 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้า
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จากตารางที่ 42 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้า พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.59) รองลงมาคือ
ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.29) ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.20) และ ด้าน
เทคโนโลยี (PNIModified = 0.15) ตามลาดับ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.57) รองลงมาคือ
ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.51) ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.38) และ ด้าน
เทคโนโลยี (PNIModified = 0.29) ตามลาดับ
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.57) รองลงมาคือ
ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.47) ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.36) และ ด้าน
เทคโนโลยี (PNIModified = 0.29) ตามลาดับ

ตารางที่ 43 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
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จากตารางที่ 43 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านนโยบายและกฎหมายมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.55) รองลงมาคือ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.48) ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.09) และด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = 0.08) ตามลาดับ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านนโยบายและกฎหมายมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.68) รองลงมาคือ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.61) ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.47) และด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = 0.11) ตามลาดับ
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านนโยบายและกฎหมายมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.66) รองลงมาคือ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.61) ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.43) และด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = 0.11) ตามลาดับ

ตารางที่ 44 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
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จากตารางที่ 44 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นผู้ ปฏิบัติงาน
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านเศรษฐกิจมีความมีต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.97) รองลงมาคือด้าน
เทคโนโลยี (PNIModified = 0.94) ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.35) และ ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.13) ตามลาดับ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านเศรษฐกิจมีความมีต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 1.20) รองลงมาคือด้าน
นโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.83) ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.73) และ ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.26) ตามลาดับ
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านเศรษฐกิจมีความมีต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 1.18) รองลงมาคือด้าน
นโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.78) ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.75) และ ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.25) ตามลาดับ

ตารางที่ 45 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการจัดการกระบวนการ
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จากตารางที่ 45 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกการจัดการกระบวนการ
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านเทคโนโลยีมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.51) รองลงมาคือด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = 0.35) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.18) และด้าน
นโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.16) ตามลาดับ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านเทคโนโลยีมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.95) รองลงมาคือด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = 0.80) ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.54) และด้านสังคม
และวัฒนธรรม (PNIModified = 0.32) ตามลาดับ
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านเทคโนโลยีมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.91) รองลงมาคือด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = 0.76) ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.50) และด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.30) ตามลาดับ

ตารางที่ 46 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์
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จากตารางที่ 46 ลาดับความต้องการจาเป็นของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ด้านเทคโนโลยีมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 0.81) รองลงมาคือด้าน
นโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.23) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.09) และ
ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = -0.31) ตามลาดับ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ด้านเทคโนโลยีมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 1.42) รองลงมาคือด้าน
นโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.80) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.25)
และด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = -0.47) ตามลาดับ
โรงเรียนทั้งหมด
ด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีความต้องการจาเป็นสูงสุด (PNIModified = 1.36)
รองลงมาคือด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.74) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified
= 0.24) และด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = -0.46) ตามลาดับ
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4.4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศแบ่งโรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นและโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 47 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวม
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จากตารางที่ 47 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวม
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (PNIModified = 0.30) การมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.32) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (PNIModified = 0.33) การนาองค์กร
(PNIModified = 0.37) และการจัดการกระบวนการ (PNIModified = 0.44) จุดอ่อน ได้แก่ การ
มุง่ เน้นลูกค้า (PNIModified = 0.67) และ ผลลัพธ์ (PNIModified = 0.56) ตามลาดับ
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (PNIModified = 0.54) การมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.56) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (PNIModified = 0.58) การจัดการ
กระบวนการ (PNIModified = 0.62) จุดอ่อน ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า (PNIModified = 0.94)
ผลลัพธ์ (PNIModified = 0.86) และการนาองค์กร (PNIModified = 0.67) ตามลาดับ
โรงเรียนทั้งหมด
จุดแข็ง ได้แก่ การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (PNIModified = 0.48) การมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.50) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (PNIModified = 0.52) การจัดการ
กระบวนการ (PNIModified = 0.58) การนาองค์กร (PNIModified = 0.60) จุดอ่อน ได้แก่ การ
มุ่งเน้นลูกค้า (PNIModified = 0.88) และ ผลลัพธ์ (PNIModified = 0.79) ตามลาดับ

ตารางที่ 48 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการนาองค์กร
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จากตารางที่ 48 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการนาองค์กร
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
จุ ด แข็ ง ได้ แ ก่ การบริ ห ารโดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(PNIModified = 0.26) จุดอ่อน ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (PNIModified = 0.47)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
จุ ด แข็ ง ได้ แ ก่ การบริ ห ารโดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(PNIModified = 0.41) จุดอ่อน ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (PNIModified = 0.96)
โรงเรียนทั้งหมด
จุ ด แข็ ง ได้ แ ก่ การบริ ห ารโดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(PNIModified = 0.38) จุดอ่อน ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (PNIModified = 0.83)

ตารางที่ 49 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวางแผนเชิงกลยุทธ์
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จากตารางที่ 49 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (PNIModified = 0.32) จุดอ่อน ได้แก่ การ
พัฒนากลยุทธ์ (PNIModified = 0.33)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (PNIModified = 0.46) จุดอ่อน ได้แก่ การ
พัฒนากลยุทธ์ (PNIModified = 0.72)
โรงเรียนทั้งหมด
จุดแข็ง ได้แก่ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (PNIModified = 0.43) จุดอ่อน ได้แก่ การ
พัฒนากลยุทธ์ (PNIModified = 0.63)

ตารางที่ 50 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นลูกค้า
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จากตารางที่ 50 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นลูกค้า
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ การรับฟังเสียงของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน (PNIModified
จุดอ่อน ได้แก่ การสร้างความผูกพันกับผู้เรียน (PNIModified = 0.85)

=

0.56)

=

0.93)

=

0.84)

โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ การรับฟังเสียงของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน (PNIModified
จุดอ่อน ได้แก่ การสร้างความผูกพันกับผู้เรียน (PNIModified = 0.96)
โรงเรียนทั้งหมด
จุดแข็ง ได้แก่ การรับฟังเสียงของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน (PNIModified
จุดอ่อน ได้แก่ การสร้างความผูกพันกับผู้เรียน (PNIModified = 0.93)

ตารางที่ 51 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
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จากตารางที่ 51 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNIModified =
0.29)
จุดอ่อน ได้แก่ การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
(PNIModified = 0.37)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
จุ ด แข็ ง ได้ แ ก่ การวั ด การวิ เ คราะห์ แ ละการปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น การขององค์ ก ร
(PNIModified = 0.50) จุดอ่อน ได้แก่ การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(PNIModified = 0.67)
โรงเรียนทั้งหมด
จุ ด แข็ ง ได้ แ ก่ การวั ด การวิ เ คราะห์ แ ละการปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น การขององค์ ก ร
(PNIModified = 0.47) จุดอ่อน ได้แก่ การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(PNIModified = 0.57)

ตารางที่ 52 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
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จากตารางที่ 52 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ การให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.19)
จุดอ่อน ได้แก่ การสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.36)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ การให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.35)
จุดอ่อน ได้แก่ การสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.70)
โรงเรียนทั้งหมด
จุดแข็ง ได้แก่ การให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.32)
จุดอ่อน ได้แก่ การสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.62)

ตารางที่ 53 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการจัดการกระบวนการ
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จากตารางที่ 53 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศการจัดการ
กระบวนการ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ การจัดกระบวนการทางาน (PNIModified = 0.46) จุดอ่อน ได้แก่ การจัด
ระบบงาน (PNIModified = 0.53)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ การจัดระบบงาน (PNIModified
กระบวนการทางาน (PNIModified = 0.77)

=

0.64)

จุดอ่อน ได้แก่ การจัด

โรงเรียนทั้งหมด
จุดแข็ง ได้แก่ การจัดกระบวนการทางาน (PNIModified = 0.62) จุดอ่อน ได้แก่ การจัด
ระบบงาน (PNIModified = 0.70)

ตารางที่ 54 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศผลลัพธ์
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จากตารางที่ 54 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศผลลัพธ์ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (PNIModified = 0.53) ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.53) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (PNIModified = 0.53)
จุดอ่อน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นา (PNIModified = 0.84) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ (PNIModified = 0.75) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด (PNIModified
= 0.66)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
จุดแข็ง ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (PNIModified = 0.70) ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า (PNIModified = 0.75) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.76)
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (PNIModified = 0.84) จุดอ่อน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านภาวะ
ผู้นา (PNIModified = 1.17) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด (PNIModified = 1.16)
โรงเรียนทั้งหมด
จุดแข็ง ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (PNIModified = 0.66) ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (PNIModified = 0.67) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (PNIModified = 0.70)
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ (PNIModified = 0.82) จุดอ่อน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านภาวะ
ผู้นา (PNIModified = 1.10) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด (PNIModified = 1.04)
เมื่อผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ และโรงเรียนทั้งหมด มาสังเคราะห์ดังตาราง

ตารางที่ 55 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวม
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จากตารางที่ 55 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกในการบริหารสู่ความเป็น
เลิศโดยภาพรวม พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified
= 0.13) ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.25) และด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified =
0.28) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ด้ านสังคมและ
วัฒนธรรม (PNIModified = 0.60)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified
= 0.18) และด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.43) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะ
คุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.69) และ
ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.51)
โรงเรียนทั้งหมด
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified
= 0.17) และด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.40) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะ
คุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.67) และ
ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.45)

ตารางที่ 56 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกการนาองค์กร
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จากตารางที่ 56 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกการนาองค์กร พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = -0.51) ส่วนปัจจัย
ภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.49) ด้านสังคม
และวัฒนธรรม (PNIModified = 0.39) และด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.28)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = -0.49) ส่วนปัจจัย
ภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.68) ด้านสังคม
และวัฒนธรรม (PNIModified = 0.41) และด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.36)
โรงเรียนทั้งหมด
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = -0.50) ส่วนปัจจัย
ภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.67) ด้านสังคม
และวัฒนธรรม (PNIModified = 0.41) และด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.35)

ตารางที่ 57 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกการวางแผนกลยุทธ์
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จากตารางที่ 57 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกการวางแผนกลยุทธ์ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.04) ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.20) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = 0.54) และด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.40)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.33) ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.40) และด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.54) ส่วนปัจจัย
ภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.78)
โรงเรียนทั้งหมด
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้ านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.31) ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.39) และด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.53) ส่วนปัจจัย
ภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.76)

ตารางที่ 58 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้า
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จากตารางที่ 58 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นลูกค้า พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.15) ด้านนโยบายและ
กฎหมาย (PNIModified = 0.20) และด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.29) ส่วนปัจจัยภายนอกที่
เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.59)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.51) ด้านนโยบายและ
กฎหมาย (PNIModified = 0.38) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (PNIModified = 0.57) ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.29)
โรงเรียนทั้งหมด
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.47) ด้านนโยบายและ
กฎหมาย (PNIModified = 0.36) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (PNIModified = 0.57) ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.29)

ตารางที่ 59 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอก การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
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จากตารางที่ 59 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอก การวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.08) และด้าน
เทคโนโลยี (PNIModified = 0.09) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านนโยบายและ
กฎหมาย (PNIModified = 0.55) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.48)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.11) ส่วนปัจจัย
ภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.68) ด้านสังคม
และวัฒนธรรม (PNIModified = 0.61) ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.47)
โรงเรียนทั้งหมด
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.11) ส่วนปัจจัย
ภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.66) ด้านสังคม
และวัฒนธรรม (PNIModified = 0.61) ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.43)

ตารางที่ 60 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
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จากตารางที่ 60 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.13) ด้าน
นโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.35) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ (PNIModified = 0.97) และด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.94)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.26) ส่วน
ปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 1.20) ด้านนโยบายและ
กฎหมาย (PNIModified = 0.83) และด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.73)
โรงเรียนทั้งหมด
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.25) ส่วน
ปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 1.18) ด้านนโยบายและ
กฎหมาย (PNIModified = 0.78) และด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.75)

ตารางที่ 61 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกการจัดการกระบวนการ
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จากตารางที่ 61 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกการจัดการกระบวนการ
พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.16) ด้าน
นโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.18) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้าน
เทคโนโลยี (PNIModified = 0.51) และ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.35)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.32) ด้าน
นโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.54) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้าน
เทคโนโลยี (PNIModified = 0.95) และ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.80)
โรงเรียนทั้งหมด
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (PNIModified = 0.30) ด้าน
นโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.50) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้าน
เทคโนโลยี (PNIModified = 0.91) และ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = 0.76)

ตารางที่ 62 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์
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จากตารางที่ 62 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกผลลัพธ์ พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = -0.31) ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (PNIModified = 0.09) ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.23) ส่วนปัจจัย
ภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี (PNIModified = 0.81)
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = -0.47) ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (PNIModified = 0.25) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี
(PNIModified = 1.42) ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.80)
โรงเรียนทั้งหมด
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ (PNIModified = -0.46) ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (PNIModified = 0.24) ส่วนปัจจัยภายนอกที่เป็นภาวะคุกคาม ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี
(PNIModified = 1.36) ด้านนโยบายและกฎหมาย (PNIModified = 0.74)
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ตารางที่ 63 สรุปปัจจัยภายในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบทั้ง
2 กลุ่ม
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า
หมวด 4 การวัดวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์
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จากตารางที่ 63 สรุปปัจจัยภายในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า
จุดแข็งของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม จุดแข็งลาดับที่ 1 ได้แก่
การวัดวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ลาดับที่ 2 ได้แก่ การมุ่งเน้นผู้ปฏิ บัติงาน ลาดับที่ 3
ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
จุดอ่อนของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม จุดอ่อนลาดับที่ 1 ได้แก่
การมุ่งเน้นลูกค้า ลาดับที่ 2 ได้แก่ ผลลัพธ์
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ตารางที่ 64 สรุปปัจจัยภายนอกการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ทั้ง 2 กลุม่
ปัจจัย
ภายนอก
ภาพ
รวม
หมวด
1
หมวด
2
หมวด
3
หมวด
4
หมวด
5
หมวด
6
หมวด
7

O
T
O
T
O
T
O
T
O
T
O
T
O
T
O
T

P
ผ่าน
3

E

ไม่
ผ่าน
2

ผ่าน
1
1

1
1
2

2

ไม่
ผ่าน
1

2

1
3

3
2

1

1

2
2

2
2

ไม่
ผ่าน
2

2
1

1

3
3
1

1
2
2
1

1
2
1

3
2
1

1
2
1

ผ่าน
2

2
1
1

ไม่
ผ่าน

1

1
2
2

ผ่าน

T

1

1
1

1
1
2

S

2

3
2

3

1

1

1

1

1
2

จากตารางที่ 64 สรุปปัจจัยภายนอกการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชน
นอกระบบทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า
โอกาสของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ม ด้านนโยบายและกฎหมาย
เป็นโอกาสของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านเศรษฐกิจเป็นโอกาสของการนาองค์กร การวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นโอกาสของการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
และการจัดการกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสของการมุ่งเน้นลูกค้า
ภาวะคุกคามของการบริ ห ารสู่ ความเป็ นเลิ ศโดยภาพรวมทั้ง 2 กลุ่ ม ด้านนโยบายและ
กฎหมายเป็นภาวะคุกคามของการการนาองค์กร การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้าน
เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นภาวะคุกคามของการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านเทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามของการจัดการ
กระบวนการ และผลลัพธ์

198

4.5 (ร่าง) กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์ SWOT MATRIX ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศมาวิเคราะห์เพื่อ
นาเสนอประเด็นกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง โดยกาหนดกลยุทธ์ตาม SWOT MATRIX ของ
โรงเรียนทั้ง 2 กลุ่ม คือ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นและโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
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ตารางที่ 65 SWOT MATRIX โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
O
O T 1.นโยบายและกฎหมายเอื้อ
ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
(PNI = 0.04)
2.เศรษฐกิจเอื้อต่อการนา
องค์กร (PNI = -0.51) การวัด
วิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ (PNI = 0.08)และ
ผลลัพธ์ (PNI = -0.31)
3.สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อ
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน(PNI =
0.16) และการจัดการ
กระบวนการ(PNI = 0.48)
SW
4.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อ
การมุ่งเน้นลูกค้า(PNI = 0.15)
S
SO
หมวด 4 การวัด
SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการวัด
วิเคราะห์และการจัดการ วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ (PNI = 0.30)
ความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้น
SO 2 สังคมและวัฒนธรรม
ผู้ปฏิบัติงาน (PNI =
เอื้อต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
0.32)
SO 3 นโยบายและกฎหมาย
หมวด 2 การวางแผน
เอื้อต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เชิงกลยุทธ์ (PNI = 0.33) SO 4 เศรษฐกิจเอื้อต่อการ
หมวด 1 การนาองค์กร นาองค์กร
(PNI = 0.37)
SO 5 สังคมและวัฒนธรรม
หมวด 6 การจัดการ
เอื้อต่อการจัดการ
กระบวนการ (PNI =
กระบวนการ
0.44)
W
WO
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า WO 1 เทคโนโลยีเอื้อต่อการ
(PNI = 0.67)
มุ่งเน้นลูกค้า
หมวด 7 ผลลัพธ์ (PNI = WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
0.56)
ผลลัพธ์

T
1.นโยบายและกฎหมายเป็นภาวะ
คุกคามต่อการนาองค์กร (PNI =
0.48)การวัด วิเคราะห์และจัดการ
ความรู้ (PNI = 0.55)
2.เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (PNI =
0.54)และการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
(PNI = 0.97)
3.สังคมและวัฒนธรรมเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้นลูกค้า (PNI
= 0.59)
4.เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อ
การจัดการกระบวนการ(PNI =
0.51) และผลลัพธ์ (PNI = 0.81)
ST
ST 1 นโยบายและกฎหมายเป็น
ภาวะคุกคามต่อการวัด วิเคราะห์
และจัดการความรู้
ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ST 4 นโยบายและกฎหมายเป็น
ภัยคุกคามต่อการนาองค์กร
ST 5 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการกระบวนการ
WT
WT 1 สังคมและวัฒนธรรมเป็น
ภาวะคุกคามต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
WT 2 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อผลลัพธ์
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จากตารางที่ 65 SWOT MATRIX ของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ พบว่า
จุดแข็ง – โอกาส ได้แก่
SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
SO 2 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
SO 3 นโยบายและกฎหมายเอื้อต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
SO 4 เศรษฐกิจเอื้อต่อการนาองค์กร
SO 5 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดการกระบวนการ
จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม ได้แก่
WO 1 เทคโนโลยีเอื้อต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อผลลัพธ์
จุดอ่อน – โอกาส ได้แก่
ST 1 นโยบายและกฎหมายเป็นภาวะคุกคามต่อการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ST 4 นโยบายและกฎหมายเป็นภัยคุกคามต่อการนาองค์กร
ST 5 เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อการจัดการกระบวนการ
จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม ได้แก่
WT 1 สังคมและวัฒนธรรมเป็นภาวะคุกคามต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
WT 2 เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อผลลัพธ์
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ตารางที่ 66 กลยุทธ์ของโรงเรียนผ่านเกณฑ์
SWOT MATRIX

สังเคราะห์ MATRIX

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการ
วัด วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้
SO 2 สังคมและวัฒนธรรม
เอื้อต่อการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน
SO 3 นโยบายและกฎหมาย
เอื้อต่อการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์
SO 4 เศรษฐกิจเอื้อต่อการ
นาองค์กร
SO 5 สังคมและวัฒนธรรม
เอื้อต่อการจัดการ
กระบวนการ
WO 1 เทคโนโลยีเอื้อต่อการ
มุ่งเน้นลูกค้า
WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
ผลลัพธ์
ST 1 นโยบายและกฎหมาย
เป็นภาวะคุกคามต่อการวัด
วิเคราะห์และจัดการความรู้

1. SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
การวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ + ST 1
นโยบายและกฎหมายเป็น
ภาวะคุกคามต่อการวัด
วิเคราะห์และจัดการความรู้
2. SO 2 สังคมและ
วัฒนธรรมเอื้อต่อการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน + ST 2
เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. SO 3 นโยบายและ
กฎหมายเอื้อต่อการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ + ST 3
เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. SO 4 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
การนาองค์กร + ST 4
นโยบายและกฎหมายเป็นภัย
คุกคามต่อการนาองค์กร
5. SO 5 สังคมและ
วัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดการ
กระบวนการ + ST 5
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการจัดการกระบวนการ
6. WO 1 เทคโนโลยีเอื้อต่อ
การมุ่งเน้นลูกค้า + WT 1
สังคมและวัฒนธรรมเป็น
ภาวะคุกคามต่อการมุ่งเน้น
ลูกค้า
7. WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
ผลลัพธ์ + WT 2 เทคโนโลยี
เป็นภาวะคุกคามต่อผลลัพธ์

1. ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรและประสาน
นโยบายและกฎหมายใน
การบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้
2. สร้างเครือข่ายสังคม
และวัฒนธรรมและระดม
ทรัพยากรในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมนโยบายและ
กฎหมายและระดม
ทรัพยากรในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
4. ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรและประสาน
นโยบายและกฎหมายใน
การบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการนาองค์กร
5. สร้างเครือข่ายสังคม
และวัฒนธรรมและพัฒนา
เทคโนโลยีในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการกระบวนการ
6. ปรับปรุงเทคโนโลยี
และพลิกฟื้นสังคมและ
วัฒนธรรมในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการการ
มุ่งเน้นลูกค้า
7. กระตุ้นให้เกิดการ
ระดมทรัพยากรและ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใน
การบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านผลลัพธ์

1. พัฒนาการวัด การ
วิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงผลการ
ดาเนินการขององค์กร
2. จัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรู้
3. สร้างประสิทธิภาพ
ระบบงาน
4. เสริมสร้างการเรียนรู้
และการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
5. กาหนดกลยุทธ์
6. ถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อ
นาไปปฏิบัติ
7. สร้างศักยภาพด้าน
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
8. เสริมสร้างผู้นาให้มี
ธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
9. พัฒนากระบวนการที่
สร้างคุณค่า
10. สร้างกระบวนการ
สนับสนุนและการวาง
แผนการดาเนินการ
11. สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด
12. สร้างความสัมพันธ์
และความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า
13. สร้างความเป็นเลิศ
การบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านผลิตผล ด้าน
ลูกค้า ด้านการเงินและ
การตลาด ด้านบุคลากร
ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ และด้าน
การนาองค์กร

ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน
ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการวางแผน
เชิงกลยุทธ์
ST 4 นโยบายและกฎหมาย
เป็นภัยคุกคามต่อการนา
องค์กร
ST 5 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการ
กระบวนการ
WT 1 สังคมและวัฒนธรรม
เป็นภาวะคุกคามต่อการ
มุ่งเน้นลูกค้า
WT 2 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อผลลัพธ์
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สังเคราะห์ MATRIX
1. SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ + ST 1 นโยบายและ
กฎหมายเป็นภาวะคุกคามต่อการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
2. SO 2 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน + ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. SO 3 นโยบายและกฎหมายเอื้อต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ + ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. SO 4 เศรษฐกิจเอื้อต่อการนาองค์กร + ST 4 นโยบายและกฎหมายเป็นภัยคุกคามต่อการ
นาองค์กร
5. SO 5 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดการกระบวนการ + ST 5 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการกระบวนการ
6. WO 1 เทคโนโลยีเอื้อต่อการมุ่งเน้นลูกค้า + WT 1 สังคมและวัฒนธรรมเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
7. WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อผลลัพธ์ + WT 2 เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อผลลัพธ์
กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและประสานนโยบายและกฎหมายในการบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
2. สร้างเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมและระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้าน
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมนโยบายและกฎหมายและระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
4. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและประสานนโยบายและกฎหมายในการบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการนาองค์กร
5. สร้างเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมและพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการกระบวนการ
6. ปรับปรุงเทคโนโลยีและพลิกฟื้นสังคมและวัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการ
การมุ่งเน้นลูกค้า
7. กระตุ้นให้เกิดการระดมทรัพยากรและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านผลลัพธ์
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กลยุทธ์รอง
1. พัฒนาการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
2. จัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้
3. สร้างประสิทธิภาพระบบงาน
4. เสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
5. กาหนดกลยุทธ์
6. ถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนาไปปฏิบัติ
7. สร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร
8. เสริมสร้างผู้นาให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
9. พัฒนากระบวนการที่สร้างคุณค่า
10. สร้างกระบวนการสนับสนุนและการวางแผนการดาเนินการ
11. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด
12. สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้กับลูกค้า
13. สร้างความเป็นเลิศการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลิตผล ด้านลูกค้า ด้านการเงินและ
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการนาองค์กร
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OT O
1.นโยบายและกฎหมายเอื้อต่อการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ (PNI = 0.33)
2.เศรษฐกิจเอื้อต่อการนาองค์กร (PNI
= -0.49) การวัด วิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ (PNI = 0.11)และ
ผลลัพธ์ (PNI = -0.47)
3.สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบตั ิงาน(PNI = 0.26) และ
การจัดการกระบวนการ(PNI = 0.32)
4.เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการ
มุ่งเน้นลูกค้า(PNI = 0.29)

T
1.นโยบายและกฎหมายเป็น
ภาวะคุกคามต่อการนาองค์กร
(PNI = 0.68)การวัด วิเคราะห์
และจัดการความรู้ (PNI = 0.68)
2.เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (PNI =
0.78)และการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
(PNI = 1.20)
3.สังคมและวัฒนธรรมเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้นลูกค้า (PNI
= 0.57)
4.เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อ
SW
การจัดการกระบวนการ(PNI =
0.95) และผลลัพธ์ (PNI = 1.42)
S
SO
ST
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และ SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการวัด
ST 1 นโยบายและกฎหมายเป็น
วิ
เ
คราะห์
แ
ละการจั
ด
การความรู
้
การจัดการความรู้ (PNI =
ภาวะคุกคามต่อการวัด วิเคราะห์
SO 2 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการ
0.54)หมวด 5 การมุ่งเน้น
และจัดการความรู้
มุ่งเน้นผู้ปฏิบตั ิงาน
ผู้ปฏิบัติงาน (PNI = 0.56)
ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคาม
SO 3 นโยบายและกฎหมายเอื้อต่อ
หมวด 2 การวางแผนเชิงกล
ต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบตั ิงาน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ยุทธ์ (PNI = 0.58)
SO 4 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการ ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคาม
จัดการกระบวนการ
หมวด 6 การจัดการ
ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
กระบวนการ (PNI = 0.62)
ST 4 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการ
กระบวนการ
W
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (PNI
= 0.94)
หมวด 7 ผลลัพธ์ (PNI = 0.86)
หมวด 1 การนาองค์กร (PNI =
0.67)

WO
WO 1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการ
มุ่งเน้นลูกค้า
WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อผลลัพธ์
WO 3 เศรษฐกิจเอื้อต่อการนาองค์กร

WT
WT 1 สังคมและวัฒนธรรมเป็น
ภาวะคุกคามต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
WT 2 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อผลลัพธ์
WT 3 นโยบายและกฎหมายเป็น
ภาวะคุกคามต่อการนาองค์กร
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จุดแข็ง – โอกาส ได้แก่
SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
SO 2 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
SO 3 นโยบายและกฎหมายเอื้อต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
SO 4 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดการกระบวนการ
จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม ได้แก่
ST 1 นโยบายและกฎหมายเป็นภาวะคุกคามต่อการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ST 4 เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อการจัดการกระบวนการ
จุดอ่อน – โอกาส ได้แก่
WO 1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อผลลัพธ์
WO 3 เศรษฐกิจเอื้อต่อการนาองค์กร
จุดอ่อน – ภาวะคุกคาม ได้แก่
WT 1 สังคมและวัฒนธรรมเป็นภาวะคุกคามต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
WT 2 เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อผลลัพธ์
WT 3 นโยบายและกฎหมายเป็นภาวะคุกคามต่อการนาองค์กร
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SWOT MATRIX

สังเคราะห์ MATRIX

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการวัด
วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้
SO 2 สังคมและวัฒนธรรม
เอื้อต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน

1. SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
การวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ + ST 1
นโยบายและกฎหมายเป็น
ภาวะคุกคามต่อการวัด
วิเคราะห์และจัดการความรู้
2. SO 2 สังคมและ
วัฒนธรรมเอื้อต่อการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน + ST 2
เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. SO 3 นโยบายและ
กฎหมายเอื้อต่อการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ + ST 3
เศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. SO 4 สังคมและ
วัฒนธรรมเอื้อต่อการ
จัดการกระบวนการ + ST
4 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการ
กระบวนการ
5. WO 1 เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเอื้อต่อการมุ่งเน้น
ลูกค้า + WT 1 สังคมและ
วัฒนธรรมเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
6. WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
ผลลัพธ์ + WT 2
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคาม
ต่อผลลัพธ์
7. WO 3 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
การ นาองค์กร + WT 3
นโยบายและกฎหมายเป็น
ภาวะคุกคามต่อการนา
องค์กร

1. ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรและประสาน
นโยบายและกฎหมายใน
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการวัด วิเคราะห์และ
การจัดการความรู้
2. สร้างเครือข่ายสังคม
และวัฒนธรรมและระดม
ทรัพยากรในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมนโยบายและ
กฎหมายและระดม
ทรัพยากรในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
4. สร้างเครือข่ายสังคม
และวัฒนธรรมและพัฒนา
เทคโนโลยีในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการนา
องค์กร
5. สร้างเครือข่ายสังคม
และวัฒนธรรมและพัฒนา
เทคโนโลยีในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการกระบวนการ
6. ส่งเสริมการระดม
ทรัพยากรและพัฒนา
เทคโนโลยีในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการการ
มุ่งเน้นลูกค้า
7. กระตุ้นให้เกิดการ
ระดมทรัพยากรและ
ประสานนโยบายและ
กฎหมายในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์

1. พัฒนาการวัด การ
วิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงผลการ
ดาเนินการขององค์กร
2. จัดการสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และความรู้
3. สร้างประสิทธิภาพ
ระบบงาน
4. เสริมสร้างการเรียนรู้
และการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
5. กาหนดกลยุทธ์
6. ถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อ
นาไปปฏิบัติ
7. สร้างศักยภาพด้าน
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
8. เสริมสร้างผู้นาให้มี
ธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
9. พัฒนากระบวนการที่
สร้างคุณค่า
10. สร้างกระบวนการ
สนับสนุนและการวาง
แผนการดาเนินการ
11. สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด
12. สร้างความสัมพันธ์
และความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า
13. สร้างความเป็นเลิศ
การบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านผลิตผล ด้าน
ลูกค้า ด้านการเงินและ
การตลาด ด้านบุคลากร
ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ และด้าน
การนาองค์กร

SO 3 นโยบายและกฎหมาย
เอื้อต่อการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์
SO 4 สังคมและวัฒนธรรม
เอื้อต่อการจัดการ
กระบวนการ
ST 1 นโยบายและกฎหมาย
เป็นภาวะคุกคามต่อการวัด
วิเคราะห์และจัดการความรู้
ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน
ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการวางแผนเชิง
กลยุทธ์
ST 4 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการ
กระบวนการ
WO 1 เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เอื้อต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
ผลลัพธ์
WO 3 เศรษฐกิจเอื้อต่อการ
นาองค์กร
WT 1 สังคมและวัฒนธรรม
เป็นภาวะคุกคามต่อการ
มุ่งเน้นลูกค้า
WT 2 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อผลลัพธ์
WT 3 นโยบายและกฎหมาย
เป็นภาวะคุกคามต่อการนา
องค์กร
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จากตารางที่ 68 กลยุทธ์ของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่า
สังเคราะห์ MATRIX
1. SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ + ST 1 นโยบายและ
กฎหมายเป็นภาวะคุกคามต่อการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
2. SO 2 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน + ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. SO 3 นโยบายและกฎหมายเอื้อต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ + ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. SO 4 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดการกระบวนการ + ST 4 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการกระบวนการ
5. WO 1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการมุ่งเน้นลูกค้า + WT 1 สังคมและวัฒนธรรมเป็น
ภาวะคุกคามต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
6. WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อผลลัพธ์ + WT 2 เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อผลลัพธ์
7. WO 3 เศรษฐกิจเอื้อต่อการนาองค์กร + WT 3 นโยบายและกฎหมายเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการนาองค์กร
กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและประสานนโยบายและกฎหมายในการบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
2. สร้างเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมและระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้าน
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริมนโยบายและกฎหมายและระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
4. สร้างเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมและพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้าน
การนาองค์กร
5. สร้างเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมและพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการกระบวนการ
6. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการ
การมุ่งเน้นลูกค้า
7. กระตุ้นให้เกิดการระดมทรัพยากรและประสานนโยบายและกฎหมายในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านผลลัพธ์
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กลยุทธ์รอง
1. พัฒนาการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
2. จัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้
3. สร้างประสิทธิภาพระบบงาน
4. เสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
5. กาหนดกลยุทธ์
6. ถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนาไปปฏิบัติ
7. สร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร
8. เสริมสร้างผู้นาให้มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
9. พัฒนากระบวนการที่สร้างคุณค่า
10. สร้างกระบวนการสนับสนุนและการวางแผนการดาเนินการ
11. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด
12. สร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้กับลูกค้า
13. สร้างความเป็นเลิศการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลิตผล ด้านลูกค้า ด้านการเงินและ
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ และด้านการนาองค์กร
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4.6ประเมินความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ของร่า งกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ผลการวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นและโรงเรียนที่ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์ รายละเอียดดังนี้
6.1 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลยุทธ์ จากรายบุคคล
6.2 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลยุทธ์ จากสนทนากลุ่ม
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6.1 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลยุทธ์จากรายบุคคล
ตารางที่ 69 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิรายบุคคล
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
กลยุทธ์


กลยุทธ์หลัก
1. ระดมทรัพยากร สนับสนุนนโยบาย
และกฎหมายสู่ความเป็นเลิศด้านการ
วัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
2. ขับเคลื่อนการบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการนาองค์กร
3. พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
4. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
กลยุทธ์รอง
1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ขององค์กร
2. สร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร
3. สร้างเครือข่ายและเสริมความ
ผูกพันกับลูกค้า
4. สร้างความเป็นเลิศการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์

ความเหมาะสม
S.D. แปลความ



ความเป็นไปได้
S.D. แปลความ

4.80 0.42

มากที่สุด

4.50 0.71

มากที่สุด

4.90 0.32

มากที่สุด

4.40 0.70

มาก

4.90 0.32

มากที่สุด

4.50 0.53

มากที่สุด

4.90 0.32

มากที่สุด

4.20 0.63

มาก

4.80 0.42

มากที่สุด

4.40 0.70

มาก

4.60 0.52

มากที่สุด

4.10 0.88

มาก

4.60 0.67

มากที่สุด

4.20 0.79

มาก

4.90 0.32

มากที่สุด

4.40 0.70

มาก
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โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
กลยุทธ์


กลยุทธ์หลัก
1. ระดมทรัพยากร สนับสนุนนโยบาย
และกฎหมายสู่ความเป็นเลิศด้านการ
วัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
2. ยกระดับการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีใน
การจัดการกระบวนการ
4. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
5. ขับเคลื่อนการบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการนาองค์กร
6. เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมใน
การบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า
กลยุทธ์รอง
1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ขององค์กร
2. วางแผนกลยุทธ์ตามพ.ร.บ.
การศึกษา และพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน
3. ปฏิรูปการจัดการกระบวนการ
ทางาน
4. สร้างความเป็นเลิศการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
5. สร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร
6. เสริมความผูกพันกับลูกค้า

ความเหมาะสม
S.D. แปลความ



ความเป็นไปได้
S.D. แปลความ

4.80 0.42

มากที่สุด

4.50 0.53

มากที่สุด

4.90 0.32

มากที่สุด

4.60 0.70

มากที่สุด

4.90 0.32

มากที่สุด

4.50 0.71

มากที่สุด

4.70 0.32

มากที่สุด

4.30 0.67

มาก

4.70 0.48

มากที่สุด

4.30 0.82

มาก

4.90 0.32

มากที่สุด

4.30 0.48

มาก

4.80 0.42

มากที่สุด

4.30 0.67

มาก

4.70 0.48

มากที่สุด

4.20 0.79

มาก

4.90 0.32

มากที่สุด

4.50 0.53

มากที่สุด

4.60 0.52

มากที่สุด

4.30 0.67

มาก

4.70 0.48

มากที่สุด

4.30 0.52

มาก

4.90 0.32

มากที่สุด

4.80 0.42

มากที่สุด
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จากตารางที่ 69 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลยุทธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
รายบุคคล พบว่า
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์หลัก ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดและมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน 3 ข้อ ได้แก่ 2. ขับเคลื่อนการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร 3. พัฒนา
เทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 4. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์ (  =4.90 , S.D.=0.32) รองลงมา ได้แก่ 1. ระดมทรัพยากร
สนับสนุนนโยบายและกฎหมายสู่ความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
(
=4.80 , S.D.=0.42)
การประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก ข้อที่มีความเป็นไปได้สูงสุดและมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน 2 ข้อ ได้แก่ 1. ระดมทรัพยากร สนับสนุนนโยบายและกฎหมายสู่ความเป็นเลิศด้านการ
วัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (  =4.50 , S.D.=0.71) 3. พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (  =4.50 , S.D.=0.53) รองลงมา ได้แก่ 2. ขับเคลื่อนการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร (  =4.40 , S.D.=0.70) 4. เพิ่มขีดความสามารถการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์ (  =4.20 , S.D.=0.63)
การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์รอง ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุด ได้แก่ 4. สร้าง
ความเป็นเลิศการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์ (  =4.90 , S.D.=0.32) รองลงมา ได้แก่
1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ขององค์กร (  =4.80 , S.D.=0.42) 2. สร้าง
ศักยภาพด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร (  =4.60 , S.D.=0.52) 3. สร้างเครือข่ายและเสริมความ
ผูกพันกับลูกค้า (  =4.60 , S.D.=0.67)
การประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์รอง ข้อที่มีความเป็นไปได้สูงสุดและมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน 2 ข้อ ได้แก่ 1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ขององค์กร 4. สร้างความ
เป็นเลิศการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์ (  =4.40 , S.D.=0.70) รองลงมา ได้แก่ 3.
สร้างเครือข่ายและเสริมความผูกพันกับลูกค้า (  =4.20 , S.D.=0.79) 2. สร้างศักยภาพด้าน
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (  =4.10 , S.D.=0.88) ตามลาดับ
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โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์หลัก ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดและมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน 3 ข้อ ได้แก่ 2. ยกระดับการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีในการจัดการกระบวนการ 6. เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (  =4.90 , S.D.=0.32) รองลงมา ได้แก่ 1. ระดม
ทรัพยากร
สนับสนุนนโยบายและกฎหมายสู่ความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ (  =4.80 , S.D.=0.42) 4. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์ ( 
=4.70 , S.D.=0.32) 5. ขับเคลื่อนการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร (  =4.70 ,
S.D.=0.48)
การประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก ข้อที่มีความเป็นไปได้สูงสุด ได้แก่ 2. ยกระดับ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (  =4.60 , S.D.=0.70) รองลงมา ได้แก่
1. ระดมทรัพยากร สนับสนุนนโยบายและกฎหมายสู่ความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ (  =4.50 , S.D.=0.53) 3. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีในการจัดการ
กระบวนการ (  =4.50 , S.D.=0.71) 4. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้าน
ผลลัพธ์ (  =4.30 , S.D.=0.67) 5. ขับเคลื่อนการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร ( 
=4.30 , S.D.=0.82) 6. เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า (  =4.30 , S.D.=0.48)
การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์รอง ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดและมีคะแนนเท่ากัน
2 ข้อ ได้แก่ 3. ปฏิรูปการจัดการกระบวนการทางาน 6. เสริมความผูกพันกับลูกค้า (  =4.90 ,
S.D.=0.32) รองลงมา ได้แก่ 1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ขององค์กร ( 
=4.80 , S.D.=0.42) 2. วางแผนกลยุทธ์ตามพ.ร.บ.การศึกษา และพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน (  =4.70
, S.D.=0.48) 5. สร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร (  =4.70 , S.D.=0.48) 4. สร้างความ
เป็นเลิศการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์ (  =4.60 , S.D.=0.52)
การประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์รอง ข้อที่มีความเป็นไปได้สูงสุด ได้แก่ 6. เสริมความ
ผูกพันกับลูกค้า (  =4.80 , S.D.=0.42) รองลงมา ได้แก่ 3. ปฏิรูปการจัดการกระบวนการ
ทางาน (  =4.50 , S.D.=0.53) 1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ขององค์กร ( 
=4.30 , S.D.=0.67) 4. สร้างความเป็นเลิศการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์ (  =4.30 ,
S.D.=0.67) 5. สร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร (  =4.30 , S.D.=0.52) 2. วางแผน
กลยุทธ์ตามพ.ร.บ.การศึกษา และพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน (  =4.20 , S.D.=0.79) ตามลาดับ
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สรุปผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจากผู้ทรงคุณวุฒิรายบุคคล
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ ดาเนินการโดยนา (ร่าง) กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 20 ท่านประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาปรับเป็นร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 2) โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
4.50 – 5.00

หมายถึง

3.50 – 4.49

หมายถึง

2.50 – 3.49

หมายถึง

1.50 – 2.49

หมายถึง

1.00 – 1.49

หมายถึง

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อย
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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6.2 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ (ฉบับที่ 2) ในการสนทนากลุ่ม
ตารางที่ 70 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่าง กลยุทธ์ (ฉบับที่ 2) ในการสนทนากลุ่ม
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ (4 กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์รอง)
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนานโยบายและกฎหมายรวมทั้งระดม
ทรัพยากรเพื่อความเป็นเลิศด้านการวัด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้
2. พัฒนานโยบายและกฎหมายรวมทั้งระดม
ทรัพยากรเพื่อความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร
3. เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า
4. ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านผลลัพธ์

กลยุทธ์รอง
1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
ขององค์กร
2. สร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร
3. สร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความผูกพันกับ
ลูกค้า
4. สร้างความเป็นเลิศการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านผลลัพธ์

โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ (6 กลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์รอง)
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนานโยบายและกฎหมายรวมทั้งระดม
ทรัพยากรเพื่อความเป็นเลิศด้านการวัด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้
2. ขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายในการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการจัดการกระบวนการ
4. ระดมทรัพยากรและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
5. ระดมทรัพยากรเพื่อความเป็นเลิศด้านการนา
องค์กร
6. เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

กลยุทธ์รอง
1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
ขององค์กร
2. ยกระดับการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
3. ปฏิรูปการจัดการกระบวนการ
4. สร้างความเป็นเลิศการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านผลลัพธ์
5. สร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร
6. เสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้า
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จากตารางที่ 70 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) กลยุทธ์ ฉบับที่ 2 ในการ
สนทนากลุ่ม พบว่า สามารถกาหนดเป็น (ร่าง) กลยุทธ์ ฉบับที่ 2 ดังนี้ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มี
4 กลยุทธ์หลัก 4 กลยุทธ์รอง โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 6 กลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์รอง และ
โรงเรียนทั้งหมด 6 กลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์รอง
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มี 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1. พัฒนานโยบายและกฎหมายรวมทั้งระดม
ทรัพยากรเพื่อความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 2. พัฒนานโยบายและ
กฎหมายรวมทั้งระดมทรัพยากรเพื่อความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร 3. เสริมสร้างสังคมและ
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 4. ระดมทรัพยากรในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์รอง ได้แก่ 1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้ขององค์กร 2. สร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร 3. สร้างเครือข่าย
และเสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้า 4. สร้างความเป็นเลิศการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
โรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มี 6 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1. พัฒนานโยบายและกฎหมายรวมทั้ง
ระดมทรัพยากรเพื่อความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 2. ขับเคลื่อนนโยบาย
และกฎหมายในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. เพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการกระบวนการ 4. ระดมทรัพยากรและพัฒนา
เทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์ 5. ระดมทรัพยากรเพื่อความเป็นเลิศด้านการนา
องค์กร
6. เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์รอง ได้แก่ 1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ขององค์กร
2. ยกระดับการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. ปฏิรูปการจัดการกระบวนการ
4. สร้างความเป็นเลิศการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์ 5. สร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร 6. เสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้า
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4.7 ปรับปรุงและนาเสนอกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
ผลการปรับปรุงและนาเสนอกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นและโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ มีดังนี้
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ตารางที่ 71 กลยุทธ์ของโรงเรียนผ่านเกณฑ์
SWOT MATRIX

สังเคราะห์ MATRIX

กลยุทธ์หลัก

SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการ 1. SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
วัด วิเคราะห์และการ
การวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้
จัดการความรู้ + ST 1
นโยบายและกฎหมายเป็น
SO 2 สังคมและวัฒนธรรม ภาวะคุกคามต่อการวัด
วิเคราะห์และจัดการ
เอื้อต่อการมุ่งเน้น
ความรู้
ผู้ปฏิบัติงาน

1. ระดมทรัพยากรและ
พัฒนานโยบายกฎหมาย
เชิงรุกในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการ
วัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้

WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
ผลลัพธ์
ST 1 นโยบายและ
กฎหมายเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการวัด วิเคราะห์และ
จัดการความรู้

4. ระดมทรัพยากรและ
พัฒนานโยบายและ
กฎหมายในการบริหารสู่
ความเป็นเลิศด้านการ
นาองค์กร

กลยุทธ์รอง

1.1 ระดมทรัพยากร
ในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการวัด
วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้
1.2 พัฒนานโยบาย
กฎหมายเชิงรุกในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้
SO 3 นโยบายและ
2. SO 2 สังคมและ
2. เสริมสร้างเครือข่าย 2.1 เสริมสร้าง
กฎหมายเอื้อต่อการ
วัฒนธรรมเอื้อต่อการ
สังคม วัฒนธรรมและ
เครือข่ายสังคมและ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
มุ่งเน้นผู้ปฏิบตั ิงาน + ST ระดมทรัพยากรในการ วัฒนธรรมในการ
2 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ บริหารสู่ความเป็นเลิศ
SO 4 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
คุกคามต่อการมุ่งเน้น
ด้านการมุ่งเน้น
ด้านการมุ่งเน้น
การนาองค์กร
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
2.2 ระดมทรัพยากรใน
การบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน
SO 5 สังคมและวัฒนธรรม 3. SO 3 นโยบายและ
3. พัฒนานโยบายและ 3.1 พัฒนานโยบาย
เอื้อต่อการจัดการ
กฎหมายเอื้อต่อการ
กฎหมายและระดม
และกฎหมายในการ
กระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ + ST ทรัพยากรในการบริหาร บริหารสู่ความเป็นเลิศ
3 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
สู่ความเป็นเลิศด้านการ ด้านการวางแผนเชิงกล
WO 1 เทคโนโลยีเอื้อต่อ
คุกคามต่อการวางแผน
วางแผนเชิงกลยุทธ์
ยุทธ์
การมุ่งเน้นลูกค้า
เชิงกลยุทธ์
3.2 ระดมทรัพยากรใน
การบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์
4. SO 4 เศรษฐกิจเอื้อ
ต่อการนาองค์กร + ST 4
นโยบายและกฎหมายเป็น
ภัยคุกคามต่อการนา
องค์กร

4.1 ระดมทรัพยากรใน
การบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการนาองค์กร
4.2 พัฒนานโยบาย
และกฎหมายในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการนาองค์กร
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SWOT MATRIX
ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน
ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการวางแผน
เชิงกลยุทธ์

สังเคราะห์ MATRIX
5. SO 5 สังคมและ
วัฒนธรรมเอื้อต่อการ
จัดการกระบวนการ + ST
5 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการ
กระบวนการ

ST 4 นโยบายและ
กฎหมายเป็นภัยคุกคามต่อ
การนาองค์กร
ST 5 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการ
กระบวนการ

6. WO 1 เทคโนโลยีเอื้อ
ต่อการมุ่งเน้นลูกค้า +
WT 1 สังคมและ
วัฒนธรรมเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้น
ลูกค้า

WT 1 สังคมและวัฒนธรรม 7. WO 2 เศรษฐกิจเอื้อ
เป็นภาวะคุกคามต่อการ
ต่อผลลัพธ์ + WT 2
มุ่งเน้นลูกค้า
เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อผลลัพธ์

WT 2 เทคโนโลยีเป็น
ภาวะคุกคามต่อผลลัพธ์

กลยุทธ์หลัก
5. เสริมสร้างเครือข่าย
สังคมและวัฒนธรรม
และพัฒนาเทคโนโลยีใน
การบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการจัดการ
กระบวนการ

กลยุทธ์รอง
5.1 เสริมสร้าง
เครือข่ายสังคมและ
วัฒนธรรมในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการ
กระบวนการ
5.2 พัฒนาเทคโนโลยี
ในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการจัดการ
กระบวนการ
6. พัฒนาการใช้
6.1 พัฒนาการใช้
เทคโนโลยีและหลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อ
เพื่อตอบสนองความ
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าตาม ต้องการของลูกค้าตาม
กระแสสังคมและ
กระแสสังคมและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
6.2 พัฒนาหลักสูตร
เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าตาม
กระแสสังคมและ
วัฒนธรรม
7. ระดมทรัพยากรเพื่อ 7.1 ระดมทรัพยากร
ยกระดับและใช้
เพื่อยกระดับในการ
เทคโนโลยีในการบริหาร บริหารสู่ความเป็นเลิศ
สู่ความเป็นเลิศด้าน
ด้านผลลัพธ์
ผลลัพธ์
7.2 ใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านผลลัพธ์
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จากตารางที่ 71 กลยุทธ์ของโรงเรียนผ่านเกณฑ์ พบว่า
สังเคราะห์ MATRIX
1. SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ + ST 1 นโยบายและ
กฎหมายเป็นภาวะคุกคามต่อการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
2. SO 2 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน + ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. SO 3 นโยบายและกฎหมายเอื้อต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ + ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. SO 4 เศรษฐกิจเอื้อต่อการนาองค์กร + ST 4 นโยบายและกฎหมายเป็นภัยคุกคามต่อการ
นาองค์กร
5. SO 5 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดการกระบวนการ + ST 5 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการกระบวนการ
6. WO 1 เทคโนโลยีเอื้อต่อการมุ่งเน้นลูกค้า + WT 1 สังคมและวัฒนธรรมเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
7. WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อผลลัพธ์ + WT 2 เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อผลลัพธ์
กลยุทธ์หลัก
1. ระดมทรัพยากรและพัฒนานโยบายกฎหมายเชิงรุกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการ
วัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
2. เสริมสร้างเครือข่ายสังคม วัฒนธรรมและระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. พัฒนานโยบายและกฎหมายและระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
4. ระดมทรัพยากรและพัฒนานโยบายและกฎหมายในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนา
องค์กร
5. เสริมสร้างเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมและพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านการจัดการกระบวนการ
6. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีและหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกระแส
สังคมและวัฒนธรรม
7. ระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับและใช้เทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
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กลยุทธ์รอง
1.1 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
1.2 พัฒนานโยบายกฎหมายเชิงรุกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และ
การจัดการความรู้
2.1 เสริมสร้างเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน
2.2 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3.1 พัฒนานโยบายและกฎหมายในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3.2 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4.1 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร
4.2 พัฒนานโยบายและกฎหมายในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร
5.1 เสริมสร้างเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
กระบวนการ
5.2 พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการกระบวนการ
6.1 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกระแสสังคมและ
วัฒนธรรม
6.2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกระแสสังคมและวัฒนธรรม
7.1 ระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
7.2 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
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ตารางที่ 72 กลยุทธ์ของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
SWOT MATRIX
SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการ
วัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้
SO 2 สังคมและวัฒนธรรม
เอื้อต่อการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน

สังเคราะห์ MATRIX
1. SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
การวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ + ST 1
นโยบายและกฎหมายเป็น
ภาวะคุกคามต่อการวัด
วิเคราะห์และจัดการ
ความรู้

SO 3 นโยบายและ
กฎหมายเอื้อต่อการ
วางแผนเชิง กลยุทธ์
SO 4 สังคมและวัฒนธรรม
เอื้อต่อการจัดการ
กระบวนการ

2. SO 2 สังคมและ
วัฒนธรรมเอื้อต่อการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบตั ิงาน + ST
2 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน

ST 1 นโยบายและกฎหมาย
เป็นภาวะคุกคามต่อการวัด
วิเคราะห์และจัดการความรู้
ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน

3. SO 3 นโยบายและ
กฎหมายเอื้อต่อการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ + ST
3 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการวางแผน
เชิงกลยุทธ์

ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการวางแผนเชิง
กลยุทธ์
ST 4 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการ
กระบวนการ

4. SO 4 สังคมและ
วัฒนธรรมเอื้อต่อการ
จัดการกระบวนการ +
ST 4 เทคโนโลยีเป็น
ภาวะคุกคามต่อการ
จัดการกระบวนการ

กลยุทธ์หลัก
1. ระดมทรัพยากรและ
พัฒนานโยบายและ
กฎหมายเชิงรุกในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้

กลยุทธ์รอง
1.1 ระดมทรัพยากร
ในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการวัด
วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้
1.2 พัฒนานโยบาย
กฎหมายเชิงรุกในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการวัด วิเคราะห์
และการจัดการความรู้
2. เสริมสร้างเครือข่าย 2.1 เสริมสร้าง
สังคม วัฒนธรรมและ
เครือข่ายสังคมและ
ระดมทรัพยากรในการ วัฒนธรรมในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการมุ่งเน้น
ด้านการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงาน
2.2 ระดมทรัพยากร
ในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบตั ิงาน
3. พัฒนานโยบาย
3.1 พัฒนานโยบาย
กฎหมายและระดม
และกฎหมายในการ
ทรัพยากรในการบริหาร บริหารสู่ความเป็นเลิศ
สู่ความเป็นเลิศด้านการ ด้านการวางแผน
วางแผนเชิงกลยุทธ์
เชิงกลยุทธ์
3.2 ระดมทรัพยากร
ในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
4. เสริมสร้างเครือข่าย 4.1 เสริมสร้าง
สังคม วัฒนธรรมและ
เครือข่ายสังคม
พัฒนาเทคโนโลยีในการ วัฒนธรรมในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการนาองค์กร
ด้านการนาองค์กร
4.2 พัฒนาเทคโนโลยี
ในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการนา
องค์กร
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SWOT MATRIX
WO 1 เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เอื้อต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อ
ผลลัพธ์

WO 3 เศรษฐกิจเอื้อต่อการ
นาองค์กร
WT 1 สังคมและวัฒนธรรม
เป็นภาวะคุกคามต่อการ
มุ่งเน้นลูกค้า

WT 2 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อผลลัพธ์

WT 3 นโยบายและ
กฎหมายเป็นภาวะ
คุกคามต่อการนาองค์กร

สังเคราะห์ MATRIX
5. WO 1 เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเอื้อต่อการมุ่งเน้น
ลูกค้า + WT 1 สังคม
และวัฒนธรรมเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้น
ลูกค้า

กลยุทธ์หลัก
5. เสริมสร้างเครือข่าย
สังคม วัฒนธรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการ
กระบวนการ

กลยุทธ์รอง
5.1 เสริมสร้าง
เครือข่ายสังคมและ
วัฒนธรรมในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการ
กระบวนการ
5.2 พัฒนาเทคโนโลยี
ในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการ
จัดการกระบวนการ
6. WO 2 เศรษฐกิจเอื้อ 6. ระดมทรัพยากรและ 6.1 ระดมทรัพยากร
ต่อผลลัพธ์ + WT 2
พัฒนาเทคโนโลยีในการ ในการบริหารสู่ความ
เทคโนโลยีเป็นภาวะ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ เป็นเลิศด้านการ
คุกคามต่อผลลัพธ์
ด้านการการมุ่งเน้น
มุ่งเน้นลูกค้า
ลูกค้า
6.2 พัฒนาเทคโนโลยี
ในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า
7. WO 3 เศรษฐกิจเอื้อ 7. ระดมทรัพยากรเพื่อ 7.1 ระดมทรัพยากร
ต่อการ นาองค์กร + WT ยกระดับและใช้
เพื่อยกระดับในการ
3 นโยบายและกฎหมาย เทคโนโลยีในการบริหาร บริหารสู่ความเป็นเลิศ
เป็นภาวะคุกคามต่อการ สู่ความเป็นเลิศด้าน
ด้านผลลัพธ์
นาองค์กร
ผลลัพธ์
7.2 ใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารสู่ความเป็น
เลิศด้านผลลัพธ์
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จากตารางที่ 72 กลยุทธ์ของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่า
สังเคราะห์ MATRIX
1. SO 1 เศรษฐกิจเอื้อต่อการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ + ST 1 นโยบายและ
กฎหมายเป็นภาวะคุกคามต่อการวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
2. SO 2 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน + ST 2 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. SO 3 นโยบายและกฎหมายเอื้อต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ + ST 3 เศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4. SO 4 สังคมและวัฒนธรรมเอื้อต่อการจัดการกระบวนการ + ST 4 เทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อการจัดการกระบวนการ
5. WO 1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการมุ่งเน้นลูกค้า + WT 1 สังคมและวัฒนธรรมเป็น
ภาวะคุกคามต่อการมุ่งเน้นลูกค้า
6. WO 2 เศรษฐกิจเอื้อต่อผลลัพธ์ + WT 2 เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อผลลัพธ์
7. WO 3 เศรษฐกิจเอื้อต่อการนาองค์กร + WT 3 นโยบายและกฎหมายเป็นภาวะคุกคาม
ต่อการนาองค์กร
กลยุทธ์หลัก
1. ระดมทรัพยากรและพัฒนานโยบายและกฎหมายเชิงรุกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้าน
การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
2. เสริมสร้างเครือข่ายสังคม วัฒนธรรมและระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3. พัฒนานโยบายกฎหมายและระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
4. เสริมสร้างเครือข่ายสังคม วัฒนธรรมและพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการนาองค์กร
5. เสริมสร้างเครือข่ายสังคม วัฒนธรรมและพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการกระบวนการ
6. ระดมทรัพยากรและพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการการมุ่งเน้น
ลูกค้า
7. ระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับและใช้เทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
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กลยุทธ์รอง
1.1 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้
1.2 พัฒนานโยบายกฎหมายเชิงรุกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และ
การจัดการความรู้
2.1 เสริมสร้างเครือข่ายสังคมและ วัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน
2.2 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
3.1 พัฒนานโยบายและกฎหมายในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3.2 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4.1 เสริมสร้างเครือข่ายสังคม วัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร
4.2 พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร
5.1 เสริมสร้างเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ
กระบวนการ
5.2 พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการกระบวนการ
6.1 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
6.2 พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
7.1 ระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
7.2 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
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เมื่อนากลยุทธ์ของโรงเรียนทั้ง 2 กลุ่มมาสังเคราะห์แล้ว พบว่า กลยุทธ์การบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่เป็นกลยุทธ์ร่วมทั้ง 2 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 73 สรุปกลยุทธ์หลักของโรงเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
กลยุทธ์หลัก
1.การบริหารเชิงรุกด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้
2. การบริหารเชิงรุกด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน

ร.รผ่าน.
เกณฑ์

ร.รที่ยังไม่ผ่าน.
เกณฑ์













3.การบริหารเชิงรุกด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
4.การบริหารเชิงรุกด้านการนาองค์กร

5.การบริหารเชิงรุกด้านการจัดการกระบวนการ

6.การบริหารเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าตามกระแสสังคมและวัฒนธรรม
7.การบริหารเชิงรุกด้านผลลัพธ์








8. การบริหารเชิงรุกด้านภาวะผู้นา

9. การบริหารเชิงรุกด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
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ตารางที่ 74 กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง แผนงาน และโครงการในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง
1.การบริหารเชิงรุกด้านการวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้
1.1 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
1.2 พัฒนานโยบายกฎหมายเชิงรุกในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้

แผนงาน / โครงการ
1.แผนงานการบริหารเชิงรุกในการวัด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้
1.1 โครงการระดมทรัพยากรใน
การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
1.2 โครงการพัฒนานโยบาย
กฎหมายเชิงรุกในการวัด วิเคราะห์และ
การจัดการความรู้

2. การบริหารเชิงรุกด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
2.1 เสริมสร้างเครือข่ายสังคมและ
วัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
2.2 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน

2.แผนงานการบริหารเชิงรุกในการ
มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
2.1 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
สังคมและ วัฒนธรรมในการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน
2.2 โครงการระดมทรัพยากรใน
การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน

3.การบริหารเชิงรุกด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3.1 พัฒนานโยบายและกฎหมายในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3.2 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์

3. แผนงานการบริหารเชิงรุกในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
3.1 โครงการพัฒนานโยบายและ
กฎหมายในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3.2 โครงการระดมทรัพยากรใน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์

4.การบริหารเชิงรุกด้านการนาองค์กร
4.1 เสริมสร้างเครือข่ายสังคม วัฒนธรรมใน
การบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร
4.2 พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการนาองค์กร

4.แผนงานการบริหารเชิงรุกในการนา
องค์กร
4.1 โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายสังคม วัฒนธรรมในการนา
องค์กร
4.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนา
องค์กร
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กลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง
5. การบริหารเชิงรุกด้านการจัดการกระบวนการ
5.1 เสริมสร้างเครือข่ายสังคมและ
วัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการกระบวนการ
5.2 พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านการจัดการกระบวนการ

แผนงาน / โครงการ
5. แผนงานการบริหารเชิงรุกในการ
จัดการกระบวนการ
5.1 โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมในการ
จัดการกระบวนการ
5.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ในการจัดการกระบวนการ
6. การบริหารเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของ 6. แผนงานการบริหารเชิงรุกเพื่อ
ลูกค้าตามกระแสสังคมและวัฒนธรรม
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตาม
6.1 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง กระแสสังคมและวัฒนธรรม
ความต้องการของลูกค้าตามกระแสสังคมและ
6.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
วัฒนธรรม
ในการมุ่งเน้นลูกค้า
6.2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความ
6.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรใน
ต้องการของลูกค้าตามกระแสสังคมและวัฒนธรรม การมุ่งเน้นลูกค้า
7. แผนงานการบริหารเชิงรุกด้านผลลัพธ์
7. แผนงานการบริหารเชิงรุกในด้าน
7.1 ระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับในการ
ผลลัพธ์
บริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์
7.1 โครงการระดมทรัพยากร
7.2 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็น เพื่อยกระดับในด้านผลลัพธ์
เลิศด้านผลลัพธ์
7.2 โครงการใช้เทคโนโลยีใน
ด้านผลลัพธ์
8. การบริหารเชิงรุกด้านภาวะผู้นา
8. แผนงานการบริหารเชิงรุกด้านภาวะ
8.1 เสริมสร้างเครือข่ายสังคม วัฒนธรรมใน ผู้นา
การบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร
8.1 โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
8.2 พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความ สังคมวัฒนธรรมในการนาองค์กร
เป็นเลิศด้านการนาองค์กร
8.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ในการนาองค์กร
9. การบริหารเชิงรุกด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
9. แผนงานการบริหารเชิงรุกในการ
9.1 ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความ มุ่งเน้นลูกค้า
เป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
9.1 โครงการระดมทรัพยากรใน
9.2 พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความ การมุ่งเน้นลูกค้า
เป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
9.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ในการมุ่งเน้นลูกค้า
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จากตารางที่ 74 กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง แผนงาน และโครงการในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ มีรายละเอียดดังนี้
กลยุทธ์หลักที่ 1 การบริหารเชิงรุกด้านการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
2 กลยุทธ์รอง 1. ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ 2. พัฒนานโยบายกฎหมายเชิงรุกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวัดวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ แผนงานการบริหารเชิงรุกในการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2
โครงการ 1. โครงการระดมทรัพยากรในการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 2. โครงการพัฒนา
นโยบายกฎหมายเชิงรุกในการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้
กลยุทธ์หลักที่ 2 การบริหารเชิงรุกด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง
1.เสริมสร้างเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
2.ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน แผนงานการบริหารเชิงรุก
ในการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสังคมและ
วัฒนธรรมในการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 2. โครงการระดมทรัพยากรในการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์หลักที่ 3 การบริหารเชิงรุกด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง
1.พัฒนานโยบายและกฎหมายในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2. ระดม
ทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนงานการบริหารเชิงรุกในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการพัฒนานโยบายและกฎหมายในการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 2. โครงการระดมทรัพยากรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์หลักที่ 4 การบริหารเชิงรุกด้านการนาองค์กร ประกอบด้วย2กลยุทธ์รอง 1.เสริมสร้าง
เครือข่ายสังคมวัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร 2. พัฒนาเทคโนโลยีในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร แผนงานการบริหารเชิงรุกในการนาองค์กร ประกอบด้วย
2 โครงการ 1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสังคมวัฒนธรรมในการนาองค์กร 2. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร
กลยุทธ์หลักที่ 5 การบริหารเชิงรุกด้านการจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง
1.เสริมสร้างเครือข่ายสังคมและวัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการกระบวนการ
2. พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการกระบวนการ แผนงานการบริหาร
เชิงรุกในการจัดการกระบวนการ ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสังคม
และวัฒนธรรมในการจัดการกระบวนการ 2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการกระบวนการ
กลยุทธ์หลักที่ 6 การบริหารเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกระแสสังคม
และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง 1. ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้าน
การการมุ่งเน้นลูกค้า 2. พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการการมุ่งเน้นลูกค้า
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แผนงานการบริหารเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกระแสสังคมและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 2 โครงการ 1.โครงการพัฒนาเทคโนโลยีในการมุ่งเน้นลูกค้า 2.โครงการพัฒนาหลักสูตร
ในการมุ่งเน้นลูกค้า
กลยุทธ์หลักที่ 7 การบริหารเชิงรุกด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง 1. ระดม
ทรัพยากรเพื่อยกระดับในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านผลลัพธ์ 2. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้านผลลัพธ์ แผนงานการบริหารเชิงรุกในด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย 2 โครงการ 1. โครงการ
ระดมทรัพยากรเพื่อยกระดับในด้านผลลัพธ์ 2. โครงการใช้เทคโนโลยีในด้านผลลัพธ์
กลยุทธ์หลักที่ 8 การบริหารเชิงรุกด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง 1. เสริมสร้าง
เครือข่ายสังคม วัฒนธรรมในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร 2. พัฒนาเทคโนโลยีในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการนาองค์กร แผนงานการบริหารเชิงรุกด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วย 2
โครงการ 1.โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสังคมวัฒนธรรมในการนาองค์กร2.โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ในการนาองค์กร
กลยุทธ์หลักที่ 9 การบริหารเชิงรุกด้านการการมุ่งเน้นลูกค้า ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง 1.
ระดมทรัพยากรในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 2. พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นลูกค้า แผนงานการบริหารเชิงรุกในการมุ่งเน้นลูกค้า ประกอบด้วย 2
โครงการ 1. โครงการระดมทรัพยากรในการมุ่งเน้นลูกค้า 2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีในการมุ่งเน้น
ลูกค้า
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ เป็นการ
วิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
และพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ โดยมีวิธีการ
ดาเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน ในบทนี้ได้ นาเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มี
รายละเอียดต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบ
จากการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ใ นการบริห ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของ
โรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ พบว่า
สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของโรงเรี ย นดนตรี เ อกชนนอกระบบโดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายหมวดพบว่าหมวดที่มีระดับการปฏิบัติ
ในปัจจุบันสูงสุดคือหมวดการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวดที่มีระดับการปฏิบัติในปัจจุบัน
ต่าสุดคือหมวดการมุ่งเน้นลูกค้า
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบโดย
ภาพรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวดพบว่า หมวดที่มีระดับการปฏิบัติที่พึง
ประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศเท่ากัน 4 หมวด ดังนี้ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัดวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ
2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบโดยภาพรวม พบว่า
จุดแข็งของโรงเรียนทั้ง 2 กลุ่มในการบริหารสู่ความเป็นเลิศเหมือนกัน 4 ด้านคือ (1) ด้าน
การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (2) ด้านการมุง่ เน้นผู้ปฏิบัติงาน (3) ด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (4) ด้านการจัดการกระบวนการ
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จุดอ่อนเหมือนกัน 2 ด้านคือ (1) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (2) ด้านผลลัพธ์ ส่วนด้านการนา
องค์กรเป็นจุดแข็งของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์แต่เป็นจุดอ่อนของโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
โอกาสของโรงเรียนทั้ง 2 กลุ่มในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของเหมือนกัน คือ ด้านนโยบาย
และกฎหมายเป็นโอกาสของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านเศรษฐกิจเป็นโอกาสของการนาองค์กร
การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ผลลัพธ์ ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นโอกาสของการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน และการจัดการกระบวนการ ด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสของการมุ่งเน้นลูกค้า
ภาวะคุกคามของโรงเรียนทั้ง 2 กลุ่มในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของเหมือนกัน คือ ด้าน
นโยบายและกฎหมายเป็นภาวะคุกคามของการการนาองค์กร การวัด วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ ด้านเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นภาวะคุกคามของการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านเทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามของ
การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์
3. กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
3.1 กลยุทธ์หลักร่วมกันมี 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกด้านการวั ด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 2. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 3. กลยุทธ์
การบริ ห ารเชิ งรุ ก ด้ า นการวางแผนเชิง กลยุ ท ธ์
4.กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารเชิ ง รุ ก ด้ า นการจั ด การ
กระบวนการ 5.กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกด้านผลลัพธ์
3.2 กลยุทธ์หลักเฉพาะโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก
ด้านการนาองค์กร 2. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกระแส
สังคมและวัฒนธรรม
3.3 กลยุทธ์หลักเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. กลยุทธ์การ
บริหารเชิงรุกด้านภาวะผู้นา 2. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกด้านการการมุ่งเน้นลูกค้า
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
1) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบ
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารในการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ พบว่า
สภาพปั จ จุ บั น ของการบริ ห ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของโรงเรี ย นดนตรี เ อกชนนอกระบบโดย
ภาพรวมมีการปฏิบั ติอยู่ ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายหมวดพบว่ า หมวดที่มีระดับการ
ปฏิบัติในปัจจุบันสูงสุดคือหมวดการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เพราะโรงเรียนดนตรีเอกชน
เป็ น โรงเรี ย นที่ มี ค วามเฉพาะทางซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นดนตรี ทั้ ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ รวมทั้งยังสามารถค้นหาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงมีการ
จัดการองค์ความรู้ได้อย่างมีความโดดเด่น ผลการวิจัยจึงพบว่าการวัด วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้จึงมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ที่กล่าวว่าโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบได้นาหลักสูตรมาจากสถาบันต่างๆที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ส่วนหมวดที่มี
ระดับการปฏิบัติในปัจจุบันต่าสุดคือหมวดการมุ่งเน้นลูกค้า ทั้งนี้อาจเพราะโรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบไม่ได้มีการสารวจและสอบถามความต้องการในเรื่องของหลักสูตรและการให้บริการที่ลูกค้า
ต้องการให้มีจึงทาให้หมวดนี้มีระดับการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบโดย
ภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่สุ ด เมื่ อพิ จ ารณาเป็ นรายหมวดพบว่ าหมวดที่ มีร ะดับ การปฏิบั ติที่ พึ ง
ประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน 4 หมวด ดังนี้ การมุ่งเน้นลูกค้า
การวั ดวิ เคราะห์ แ ละการจั ด การความรู้ การมุ่ง เน้ นผู้ ป ฏิบั ติง าน การจัด การกระบวนการทั้ ง นี้
เนื่องจากโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบเป็นโรงเรียนที่มีความเฉพาะทางและมีค่าใช้จ่ายในการเรียน
ที่ค่อนข้างสูง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายจึงมีความคาดหวังสูงว่าโรงเรียนดนตรีจะให้ความสาคัญต่อการ
สร้างความผูกพันกับผู้เรียนโดยรับฟังเสียงของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน การวัด การวิเคราะห์
และการปรั บ ปรุ งผลการด าเนิ น การขององค์กร มี การจัด การสารสนเทศ ความรู้แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งการให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมของ
ผู้ปฏิบัติงาน มีการจัดระบบงาน และการจัดกระบวนการทางานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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2) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบ
ข้อค้นพบที่น่าสนใจ คือ เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีจุดอ่อนในเรื่องการนาองค์กร
เพราะผู้ บริห ารโรงเรียนดนตรีเอกชนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ส่ว นใหญ่อายุยังน้อยและเรียนจบปริญญา
ทางด้านดนตรีมา แต่ไม่ได้เรียนและไม่มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านการบริหารองค์กรจึงทาให้
ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
5.2.2 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
1) กลยุทธ์ร่วมมี 5 กลยุทธ์ ดังนี้
1.1 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก ด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ จากผลการวิจัย
พบว่าการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบทั้ง 2 กลุ่ม มีการ
ปฏิ บั ติใ นปั จ จุ บั น อยู่ ใ นระดั บ มากและความคาดหวัง ให้ ป ฏิ บัติ อ ยู่ใ นระดั บมากที่ สุ ด โดยมี ปัจ จั ย
ภายนอกด้านเศรษฐกิจสนับสนุนในการบริหารและด้านนโยบายและกฎหมายเป็นภาวะคุกคามในการ
บริหาร ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบควรมีการวางนโยบายโดยให้มีเสรีภาพทางวิชาการ
รวมทั้ ง นโยบายที่ ก าหนดขึ้ น นั้ น ควรสอดรั บ กั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่
กล่าวไว้ในมาตรา 45 ความว่า ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภท
การศึกษาตามที่กฎหมายกาหนดและดาเนินกิจการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภา
สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.2 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยพบว่าการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบทั้ง 2 กลุ่มมีการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก
และผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานที่เกิดจากความเป็นเลิศนั้นก็มีการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรมสนับสนุนในการบริหารและด้านเศรษฐกิจ
เป็นภาวะคุกคาม ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าในอาชีพของผู้สอนและ
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนดนตรี การให้รางวัล การยกย่องชมเชย การประเมินความพึงพอใจในการ
ทางาน การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังคน การมอบหมายภาระงานอย่างเหมาะสม การ
ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลผู้ ส อนและเจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งชั ด เจนและเป็ น ธรรม การปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน อย่างที่เรารู้กัน
ดีว่า ในปี พ.ศ. 2558 ข้อตกลงการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน ดังนั้นข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อมีการเปิด
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การค้าเสรี แรงงานฝีมือในประเทศต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน จะสามารถโยกย้ายกันได้อย่าง
เสรี นอกจากนี้การลงทุนข้ามประเทศก็จะเป็นไปได้ง่าย และนั่นหมายความว่ าการแข่งขันระหว่าง
องค์กรก็จะสูงขึ้น เมื่อการแข่งขันมีสูงขึ้น ศักยภาพของคนในองค์กรก็จาเป็นที่จะต้องมีมากขึ้นเช่นกัน
สาหรับองค์กรที่เป็นองค์กรข้ามชาติอยู่ แล้ว ก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากนัก เกี่ยวกับศักยภาพของคนใน
องค์กร แต่สาหรับองค์กรที่เป็นแบบไทยๆ การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จะกลายเป็นประเด็น
ส าคัญ ที่ต้อ งได้รั บ การดู แลอย่ างเร่ งด่ว น และการพัฒ นาคนนั้น จาเป็ นต้องใช้เวลาเป็ นอย่า งมาก
โดยเฉพาะในการพัฒ นาในเชิงพฤติกรรมที่ต้องใช้เวลาอย่างมากถึงมากที่สุด แล้ว อะไรเป็นทักษะ
ความรู้ที่ต้องพัฒนาบ้าง สิ่งแรก คือ ทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แน่นอนว่านอกจาก
การพัฒนาเพื่อให้ทัดเทียมกับคู่แข่งที่มีศักยภาพแล้ว ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งการลงทุนข้ามชาติ อาจ
หมายถึง การที่เราจะมีลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นเราจึงเตรียมพร้อมในเรื่อง
ของภาษาไว้เพื่อที่เราจะได้สามารถสื่อสารกับเขาได้อย่างราบรื่น
1.3 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จากผลการวิจัยพบว่าด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์มีการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความคาดหวังในการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุด ผู้บริหารของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจาเป็นต้องให้ความสาคัญเรื่อ งการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อการปรับตัวเข้าสู่ AEC ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม การปรับ ตัว และการ
พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ส ามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ ด้วยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน
เพื่ อให้ เข้ าใจสถานการณ์ที่ เ ป็ น ข้อ จ ากั ดขององค์ ก ร รวมถึง การกาหนดวิสั ยทั ศ น์แ ละพั นธกิจ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ AEC ในบรรยากาศการแข่งขันในเวทีการค้าเสรีซึ่ง
รุนแรงและมีทิศทางไม่แน่นอน ทาให้ปัจจัยแห่งความสาเร็จขององค์กรธุรกิจที่เคยมีมาในอดีตจะเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปต้องมีความเข้าใจต่อพลวัตที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะสามารถกาหนดทิศทาง ไปสู่จุดหมายที่
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรจึงต้องมีแนวทาง และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน สอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน และครอบคลุ มทั้งการกาหนดทิศทาง วิสั ยทัศน์ ภารกิจ
ปรัชญา กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเปูาหมายขององค์กร รวมไปถึงการที่องค์กรต้องทาเพื่อให้บรรลุ
ในเปูาหมายทางธุรกิจที่กาหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ [19] กล่าวว่า
กลยุทธ์ที่ทาให้องค์กรเจริญเติบโต ไหวทันต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ลูกค้าและตลาดที่เปลี่ยนไปสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.4 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก ด้านการจัดการกระบวนการ จากผลการวิจัยพบว่าด้านการ
จัดการกระบวนการมีการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความคาดหวังในการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากที่สุด กระบวนการที่สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ สามารถ
ตอบสนองและสร้ า งความพึง พอใจให้ แ ก่ลู กค้า เพื่อเพิ่ม ผลิ ตภาพโดยให้ ใ ช้ท รัพยากรคุ้ม ค่า ที่สุ ด
รวมทั้งควรมีการกากับติดตามและตรวจสอบกระบวนการทางานอย่างเป็นระบบโดยการเข้ารับการ
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ประกันคุณภาพภายในจากสานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 [15] ในมาตรา 43–46
ได้กาหนดเรื่องการบริ หารและการจัดการศึกษาของเอกชนไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้สถานศึกษา
เอกชนเป็นนิติบุ คคล มีคณะกรรมการบริหาร การบริหารจัดการมีความเป็นอิสระ มี การกากับ
ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1.5 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกด้านผลลัพธ์ จากผลการวิจัยพบว่าด้านการจัดการกระบวนการ
มีการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย แต่มีความคาดหวังในการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น
โรงเรี ย นดนตรี เ อกชนนอกระบบจึง ควรน าระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่ อการพั ฒ นาองค์ กร เพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญต่อผลลัพธ์ขององค์กรหรือธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันโลกมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง องค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ย่อมทาให้ผลลัพธ์ขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ดี ดังนั้นการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
องค์กร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับผลลัพธ์ขององค์กร
2) กลยุทธ์เฉพาะโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มี 2 กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกด้านการนาองค์กร จากผลการวิจัยพบว่าด้านการนาองค์กรมี
การปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย แต่มีความคาดหวังในการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้บริหาร
โรงเรี ย นดนตรี เ อกชนนอกระบบควรมี ค วามเป็ น ผู้ น ามี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องมีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและชุมชน รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงานของชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนิ นการที่เป็นเลิศที่กล่าวว่า การนาองค์กรคือการที่ผู้นาระดับสูงขององค์กรได้ชี้นาและทาให้
องค์กรมีความยั่ งยื นรวมทั้งตรวจประเมินระบบการกากับดูแลองค์กรและวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อ
บรรลุผลด้านกฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ รวมทั้งการสนับสนุนชุมชน
ที่สาคัญ
2.2 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามกระแสสังคมและ
วัฒนธรรม
เป็นกลยุทธ์สาหรับโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์ ปัจจุบันโรงเรียน
ดนตรีเอกชนนอกระบบใช้หลักสูตรที่แต่ละโรงเรียนสร้างขึ้นเองหรือนาหลักสูตรดนตรีมาจากสถาบันที่
มีชื่อเสียงในต่างประเทศ แต่ในขณะนี้ดนตรีได้รั บอิทธิพลและผลกระทบจากกระแสวัฒนธรรมจาก
ประเทศต่างๆทั่วโลก ดังนั้นโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบจึงควรมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกระแสความต้องการของโลก
กลยุทธ์สาคัญในยามที่เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในช่วงชะลอตัว ถดถอย สิ่งที่สาคัญคือทุกคนในองค์กรต้อง
ร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทุกๆ ด้าน ต้องศึกษาให้เข้าใจถึงความรู้สึกความต้องการ และ
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พฤติกรรมของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ [11] ที่กล่าวว่า โรงเรียนดนตรีเอกชน
นอกระบบจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทีจ่ ะตอบสนองผู้เรียนตามความสนใจ เพิ่มความรู้ เพิ่มทั กษะและ
สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตามกระแส
สังคมวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โดยสถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ผู้นาดนตรีศึกษา
รายแรกของเมืองไทย จับมือวิท ยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมพร้อมก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปิดโรงเรียนสอนดนตรี “ยามาฮ่า” ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ซึ่งทั้ง
สองสถาบันได้ร่วมลงนามความร่วมมือกันในเดือนกรกฏาคม 2556 และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2556 สถาบันดนตรียามาฮ่า เปิดโรงเรียนดนตรีสยามกลการ มหาสารคาม ณ ศูนย์การค้าเสริมไทย
คอมเพล็กซ์ โชว์ภาพลักษณ์ใหม่ YAMAHA MUSIC SCHOOL สถาบันดนตรียามาฮ่า ขยายฐาน
พันธมิตรธุรกิจโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเจาะตลาดกลุ่มคนรักดนตรี เปิด
โรงเรียนดนตรียามาฮ่า มหาสารคาม ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ สาขาที่ 88 ดร.สุวรรณา
วั ง โสภณ ผู้ จั ด การทั่ ว ไปอาวุ โ สสถาบั น ดนตรี ย ามาฮ่ า เปิ ด เผยว่ า “ทางสถาบั น ฯ ตระหนึ ก ถึ ง
ความสาคัญในการผลิตบุคลากรด้านดนตรี นับเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาดนตรี ควบคู่ไปกับการ
พัฒนานิสิต นักศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถด้านดนตรี เพื่อเสริมศักยภาพของนิสิตไทยสู่บุคลากร
ดนตรีมืออาชีพ และก้าวสู่ระดับสากล ตลอดจน เตรียมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015
โดยมีการขยายเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจดนตรีสาขาใหม่ล่าสุด คือโรงเรียนดนตรียามาฮ่า มหาสารคาม
ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัย
ดุริย างคศิลป์ มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม เพื่อเป็นเทรนเนอร์ของโรงเรียนในแขนงวิชาต่างๆ อาทิ
เปี ย โน กีตาร์ คลาสสิ ค กีตาร์ ไฟฟูา กีตาร์เบส กลองชุด ไวโอลิ น และหลั กสู ตรอื่นๆ ของสถาบั น
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรดนตรีในสาขาดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน เพื่อเปิดสอนให้กับบุคคลทั่วไป
และยั งเป็ นการผลิตบุคลากรนักดนตรีที่มีความรู้ และมีคุณภาพ ตลอดจน ยังให้ความส าคัญเรื่อง
อุปกรณ์การเรียนการสอนต้องได้มาตรฐานสากล เพื่อรักษาระดับมาตรฐานทางด้านการเรียนการสอน
เอาไว้ให้ดีที่สุดในเมืองไทย ตอบสนองความต้องการของนิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจอย่าง
ศึกษาดนตรี ที่สาคัญ โรงเรียนดนตรียามาฮ่า มหาสารคาม เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีใจรักดนตรีอายุ 3
ขวบขึ้นไป จนถึงระดับผู้ใหญ่ ปูพื้นฐานการเรียนดนตรีกับหลักสูตร “ยามาฮ่า มิวสิค เวิลด์วาย เอ็ด
ดูเคชั่น ซิสเต็ม” มาตรฐานระดับโลก ได้แก่ ดนตรีพื้นฐานสาหรับเด็ก เปียโน อิเลคโทน กีต้าร์ กลอง
ไวโอลิน และยามาฮ่า ปฺอปปูล่า มิวสิค ทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์จินตนาการดนตรี ควบคู่ไปกับ
การคิดค้นและพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง สามารถเจาะลึกถึ งทุกอารมณ์ และ
จั ง หวะดนตรี ที่ เ น้ น ความสุ ข ทุ ก อณู ด นตรี ม ากขึ้ น ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด จากนั ก เรี ย นกว่ า 40
ประเทศทั่วโลก ทาให้มั่นใจว่าเด็กที่จบในหลักสูตรดนตรีจาก ยามาฮ่า มีอัจฉริยะทางดนตรีอย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ สถาบันดนตรียามาฮ่า ยังมีจุดแข็ง และศักยภาพแข็งแกร่งสมบูรณ์แบบที่สุดใน
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เมืองไทย คือ หลักสูตร “ยามาฮ่า มิวสิค เวิลด์วาย เอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม ” มาตรฐานสากลจากประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันครอบคลุม
พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจานวน 88 แห่ง และในอนาคตจะเพิ่มเป็น 100 แห่งภายในปี
2015 รวมทั้ง มีโรงเรียนยามาฮ่า ปฺอปปูล่า มิวสิค จานวนอีก 7 แห่ง ที่เน้นการสอนดนตรีสาหรับ
วัยรุ่น เป็นหลัก และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
เช่น หลักสูตร JMC English Course และในปี 2014 บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของ
โรงเรียนดนตรีสยามกลการในเครือข่ายทั้งประเทศ ภายใต้ชื่อใหม่คือ YAMAHA MUSIC SCHOOL
หรือโรงเรียนดนตรียามาฮ่า ตอบรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015” [58]
3) กลยุทธ์เฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มี 2 กลยุทธ์ ดังนี้
3.1 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก ด้านภาวะผู้นา เพราะจากผลการวิจัยพบว่าการนา
องค์กรของผู้บริหารโรงเรียนดนตรีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ยังมีการปฏิบั ติอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้ บริห ารโรงเรียนดนตรีเอกชนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ส่ว นใหญ่อายุยังน้อยและเรียนจบปริญญา
ทางด้านดนตรีมา แต่ไม่ได้เรียนและไม่มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านการบริหารองค์กรจึงทาให้
ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ขาดทักษะในการบริหารองค์กร ในการขับเคลื่อนองค์กรให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในยุคปัจจุบันต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในทฤษฎี ต่า งๆที่ เ กี่ย วกับ ภาวะผู้ น าเป็ น อย่ า งดี ต้ อ งรู้ เ ทคนิ คในการนาความรู้ไ ปประยุก ต์ ใช้ ใ ห้
เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ บทบาทเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาองค์กรให้ไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน
3.2 กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกด้านการมุ่งเน้นลูกค้า โรงเรี ย นดนตรี เ อกชนนอก
ระบบควรจัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัยความต้องการและความพึงพอใจต่อการรับบริการของลูกค้า
เพราะจากผลการวิจัยพบว่าการรับฟังเสียงของลูกค้ายังมีการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง
แต่ระดับความคาดหวังให้ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ [25] ที่
กล่าวว่าความเป็นเลิศนั้นนอกจากทาให้ ตรงตามข้อกาหนดแล้วยังคงต้องคานึงถึงความพึงพอใจและ
ทาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย
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5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1.1 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ยนดนตรีเ อกชนนอกระบบที่ ยัง ไม่ผ่ านเกณฑ์ ควรพัฒ นา
ทักษะทางด้านการนาองค์กรในเรื่องของภาวะผู้นาของผู้บริหาร การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมต่อลูกค้า
จากผลการวิจัยพบว่าการนาองค์กรของผู้บริหารโรงเรียนดนตรีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ใน
เรื่องของภาวะผู้นาของผู้บริหารยังมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยและผลลัพธ์ด้านภาวะผู้นาที่เกิดจาก
ความเป็นเลิศมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
5.3.1.2 ผู้บริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบควรจะระดมทรัพยากรและพัฒนา
นโยบายกฎหมายเชิงรุกในการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่คุณภาพและพร้อมใช้งานของข้อมูลรวมทั้งผลักดันให้เกิดการปรับปรุง
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
จากผลการวิจัยพบว่าการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ของโรงเรียนดนตรี
เอกชนนอกระบบมีการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับมากแต่ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิด
จากความเป็นเลิศนั้นมีการปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง
5.3.1.3 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัย
ความต้องการและความพึงพอใจต่อการรับบริการของลูกค้าในโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
จากผลการวิจัยพบว่าการมุ่งเน้นลูกค้าของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบมีการ
ปฏิบัติในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลางแต่ความคาดหวังให้ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
5.3.1.4 สานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนควรผลักดันให้โรงเรียนดนตรีเอกชน
นอกระบบทุกโรงเข้ารับการประกันคุณภาพภายใน
จากสถิติผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2555 มีไม่
ถึง 10% ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับดีเด่น
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหารโรงเรียนดนตรีเอกชนนอก
ระบบที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์
5.3.2.2 ควรมีการวิจัยในเรื่องความต้องการและความพึงพอใจต่อการรับบริการของ
ลูกค้าในโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
5.3.2.3 ควรมีการวิจัยเชิงติดตามและประเมินผลกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบเป็นระยะๆ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒติ รวจเครื่ องมือ

ด้ านบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
นักวิชาการด้านบริหารการศึกษา
ด้ านวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยและบริการวิชาการคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้ านการบริหารโรงเรี ยนดนตรี เอกชนนอกระบบ
อ.ดร. ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์
เจ้าของโรงเรียนดนตรียามาฮ่านครสวรรค์ และอาจารย์ประจาสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบความเป็ นไปได้ และความเหมาะสมของกลยุทธ์
ด้ านการบริหารโรงเรียนดนตรี เอกชนนอกระบบ

1. นางพวงพรรณ ขันติธรรมากร
2. นายพิชัย แก้วสุวรรณ
3. นายนพดล อัศวโกวิท
4. นายปิยะวัฒน์ ปันทนะ
5.
6.
7.
8.
9.

นางดาเรษ รักษาราษฎร์
นายศตวรรษ เมทะนี
นายวิทวัส วีระญาโน
นายสุริยา แก่นสุขะ
นางพรภนา ปันนก

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ผู้อานวยการโรงเรียน / กรรมการผู้จัดการ
Grammy Vocal Studio
ผู้อานวยการโรงเรียน / กรรมการผู้จัดการ
Grammy Vocal Studio
ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนดนตรีสากล
ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนดนตรีสากล
ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนดนตรีไทย
ผู้ปฏิบัติงาน / เจ้าหน้าที่โรงเรียนดนตรี
ผู้ปฏิบัติงาน / เจ้าหน้าที่โรงเรียนดนตรี

ด้ านผู้รับบริการโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
1.

ดร.ชาตรี มูลสถาน

ผู้ปกครอง

2. นายถนอม

ปิ นตา

ผู้ปกครอง

3. นางสุชาดา

นนทรี ย์

ผู้ปกครอง

4. นางสาวพิมพ์อร

พ่วงสมจิตต์

นักเรี ยน

5. นางสาวณัชชา

ลิมปิ อนันตชัย

นักเรี ยน

6. เด็กหญิงณัฐชยา

จินจาตุรันต์

นักเรี ยน
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมของกลยุทธ์(ต่อ)
ด้ านบริหารการศึกษา
1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรี ศกึ ษา
(ดนตรี ไทย) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริ บรู ณ์วิรีย์

อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรี ศกึ ษา
(ดนตรี สากล) คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.

อาจารย์ ดร.เอกอมร เอีย่ มศิริรักษ์

อาจารย์ประจากลุม่ วิชาพื ้นฐาน
การศึกษา (การบริ หารการศึกษา)
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

4.

อาจารย์ ดร.วิศรุต จินดารัตน์

นักวิชาการผู้เชียวชาญด้ านการสอนดนตรี

5.

นางสุดสงวน กีปทอง

หัวหน้ างานนโยบายและแผน
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
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(ร่าง) กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบ
โรงเรี ยนทีผ่ ่านเกณฑ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์ หลัก
1. ระดมทรัพยากร สนับสนุนนโยบาย
และกฎหมายสูค่ วามเป็ นเลิศด้ านการวัด
วิเคราะห์และการจัดการความรู้
2. ขับเคลือ่ นการบริ หารสูค่ วามเป็ นเลิศ
ด้ านการนาองค์กร
3. พัฒนาเทคโนโลยีในการบริ หารสู่
ความเป็ นเลิศด้ านการมุง่ เน้ นลูกค้ า
4. เพิ่มขีดความสามารถการบริ หารสู่
ความเป็ นเลิศด้ านผลลัพธ์

กลยุทธ์ รอง
1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ขององค์กร
2. สร้ างศักยภาพด้ านภาวะผู้นาของ
ผู้บริ หาร
3. สร้ างเครื อข่ายและเสริ มความผูกพัน
กับลูกค้ า
4. สร้ างความเป็ นเลิศการบริ หารสูค่ วาม
เป็ นเลิศด้ านผลลัพธ์

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ระดับความเป็ นไปได้ ข้ อเสนอ
แนะ
5 4 3 2 1
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โรงเรี ยนทีย่ งั ไม่ผา่ นเกณฑ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์ หลัก
1. ระดมทรัพยากร สนับสนุนนโยบาย
และกฎหมายสูค่ วามเป็ นเลิศด้ านการวัด
วิเคราะห์และ การจัดการความรู้
2. ยกระดับการบริ หารสูค่ วามเป็ นเลิศ
ด้ านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. เพิ่มประสิทธิภาพด้ านเทคโนโลยีใน
การจัดการกระบวนการ
4. เพิ่มขีดความสามารถการบริ หารสู่
ความเป็ นเลิศด้ านผลลัพธ์
5. ขับเคลือ่ นการบริ หารสูค่ วามเป็ นเลิศ
ด้ านการนาองค์กร
6. เสริ มสร้ างสังคมและวัฒนธรรมในการ
บริ หารสูค่ วามเป็ นเลิศด้ านการมุง่ เน้ น
ลูกค้ า

กลยุทธ์ รอง
1. พัฒนาการวัด วิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ขององค์กร
2. วางแผนกลยุทธ์ตามพ.ร.บ.การศึกษา
และพ.ร.บ.โรงเรี ยนเอกชน
3. ปฏิรูปการจัดการกระบวนการทางาน
4. สร้ างความเป็ นเลิศการบริ หารสูค่ วาม
เป็ นเลิศด้ านผลลัพธ์
5. สร้ างศักยภาพด้ านภาวะผู้นาของ
ผู้บริ หาร
6. เสริ มความผูกพันกับลูกค้ า

ระดับความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ระดับความเป็ นไปได้ ข้ อเสนอ
แนะ
5 4 3 2 1
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