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The objectives of the research were 1) to study the current and desirable states of
talent and high performance organization management for secondary schools; 2) to analyze the
strengths, weaknesses, opportunities and threats of talent and high performance organization
management for secondary schools; 3) to develop talent and high performance organization
management strategies for secondary schools; with mixed method research. The samples were
388 schools. The research instrument was questionnaires. Data were analyzed by descriptive
statistic and PNImodified technique. The finding were: 1) The average of current states of the talent
management for secondary schools was at the high level whereas the average of desirable states
was at the highest level. The average of current states of the high performance organization
management for secondary schools was at the high level whereas the average of desirable states
was at a highest level. 2) The strengths of talent management was defining organizational
strategy and value. The weaknesses were talent identification, talent development, talent culture
and the way forward. The threats were government policies, economic, social conditions and
technological advancement. The strengths of high performance organization management was
management quality, openness & action orientation and the long-term orientation. The
weaknesses were continuous improvement & renewal and employee quality. The opportunities
were the government policies and technological advancement. The threats were economic and
social conditions, 3) The talent management strategies for secondary schools were (1) adhere in
strategy and value of talent management (2) seek for the advance technique for talent
identification (3) improve the capability of talent person (4) create the power of talent culture
and (5) integrate the talent management; the high performance organization management
strategies for secondary schools were (1) improve the management quality (2) focus on
development of openness and action orientation (3) expect for long -term orientation (4)
continuously improve and renew and (5) enhance the employee quality.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญของการวิจัย
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาถื อ เป็ น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ค่ า ในการพั ฒ นาการจั ด
การศึกษา เนื่องจากเป็ น ผู้ที่จ ะน าและถ่ายทอดความรู้ ความคิด จิตวิญญาณสู่ ผู้ เรียน ถ้าครูและ
บุคคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีแล้ว การพัฒนาส่วนอื่นๆ จะง่ายขึ้น ผู้เรี ยนจะมีคุณภาพดี
ตามไปด้วย
ในสถานศึกษาผู้ที่มีบทบาทและเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาคือ ครูและบุคลากรการศึกษา
ซึ่งในองค์การแต่ละแห่งจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการเพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งครูและบุคลากรที่มี
คุณภาพ ผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2552) กล่าวว่า
จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์การทุกองค์การต้องคานึงและตระหนักถึงความสาคัญ เนื่องจากมนุษย์
เป็นทุนที่สาคัญที่สุดขององค์การ หรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อทาให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างคน สร้างบุคลากรที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า รองรับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถสร้างผลผลิตให้กับองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสาคัญยิ่งต่อการบริหาร
องค์การถ้าการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ คนในองค์การจะมีประสิทธิภาพและผลผลิต
ขององค์การจะมีคุณภาพ ซึ่งเทียบได้กับสถานศึกษา หากที่ใดมีการพัฒนาครูและบุคลากรดี คุณภาพ
ของนักเรียนจะดีตามไปด้วย ทาให้องค์การนั้นๆ เป็น “องค์การสมรรถนะสูง” อีกด้วย
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกันและเป็นที่น่า
คิดว่าเหตุใดบุคลากรทางการศึกษาจึงไม่สามารถทางานอยู่ในองค์การได้นาน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่
ครูลาออก หรือโอนย้ายอยู่เสมอๆ ทาให้เกิดการถ่ายโอน รับใหม่ รวมไปถึงการขาดแคลนครูและ
บุ คลากรทางการศึกษา ทั้งๆที่ใ นแต่ล ะปีมีบัณฑิ ตที่จบจากครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์มากมายและ
โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนนั้น วิช าชีพครูเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยประสบการณ์และการ
เพิ่มพูนความรู้เสมอๆ รวมทั้งการเป็นต้นแบบให้กับผู้เรียน และครูจะเป็นทรัพยากรที่จะขับเคลื่อนการ
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง ถ้าหากเกิดปรากฏการณ์การลาออกมากขึ้น โดยเฉพาะ
ครูที่เก่ง มีความสามารถสูง จะทาให้การพัฒนาผู้เรียนด้อยประสิทธิภาพลงไปด้วย ทาให้องค์การนั้น มี
ขี ด สมรรถนะต่ า สถานศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งหาแนวทางในการบริ ห ารที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลและ
ประสิทธิภาพในองค์การ
จากการศึกษาของ Hay Group (2008) รายงานว่า องค์การทางธุรกิจได้ใช้เวลา 50% เพื่อ
กากับงาน สอนงานและพัฒนาภาวะผู้นาให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ๆ แต่สาหรับผู้นาในวงการศึกษาไม่ได้
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ใช้เวลาเช่นเดียวกันกับองค์การทางธุรกิจเลยทั้งๆ ที่การพัฒนาคนเก่งนั้นมีความสาคัญสาหรับองค์การ
อย่างยิ่ง องค์การจึงไม่ควรละเลยในเรื่องของการบริหารคนเก่งในระบบการศึกษา (Davies & Davies,
2011)
การบริหารคนเก่ง (Talent Management) เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่บริหารจัดการ
พนักงานที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (Talent) หรือ "คนเก่ง" หรือ "ดาวรุ่ง" ซึ่งเป็นพนักงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีความสามารถและศักยภาพสูง จาเป็นต้องได้รับการบริหาร
จั ดการอย่ างเป็ น ระบบและมีป ระสิ ท ธิภ าพแตกต่างจากพนัก งานอื่นๆ ทั่ว ไป เนื่อ งจากพนั กงาน
ดังกล่าวจะเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสาเร็จ และเป็นที่ต้องการของ
องค์การต่างๆ เนื่องจากพนักงานที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง หรือคนเก่ง เหล่านั้น เป็นบุคคลที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัว มีความสามารถทางด้านการจัดการมีความสามารถ
ทางด้านสติปัญญา มองโลกในแง่ดี สามารถสร้างผลงาน แนวคิดใหม่ๆ ในการทางานให้กับองค์การ
ที่สาคัญเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีหัวหน้าหรือพี่
เลี้ยงคอยควบคุมการทางานเท่ากับพนักงานคนอื่น (ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ, 2552) องค์การส่วน
ใหญ่จึงหันมาให้ความสาคัญกับพนักงานกลุ่มนี้มากขึ้น รวมไปถึงการดึงดูดให้ผู้ที่มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานสูง หรือคนเก่งเข้ามาทางานในองค์การ จึงส่งผลให้มีการแย่งชิงพนักงานที่มีความสามารถ
ระหว่างองค์การขึ้นซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสาคัญและ หาแนว ทางแก้ไข การบริหารจัดการ
คนเก่ง หรือพนักงานที่ศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (Talent Management) จึงเข้ามามีบทบาท
สาคัญในการบริหารองค์การ โดยองค์การต้องบริหารพนักงานที่มีศักยภาพในการปฏิบัติง านสูง หรือ
คนเก่ง ว่าบุคคลเหล่านี้มีความคาดหวัง อย่างไร และจะบริหารอย่างไรให้สามารถตอบสนองความ
คาดหวัง และรักษาความสามารถเหล่านี้ไว้ได้ ทั้งการบริหารจัดการด้านการสรรหา การคัดเลือก และ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน
สืบเนื่องจากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมที่ทรัพย์สินที่จับต้องได้ อาทิ
โรงงาน เครื่องจักร เงินทุน จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญต่อความสาเร็จขององค์การ มาเป็นยุค
แห่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ อาทิ ตราสินค้า (Brand) ลิขสิทธิ สิทธิบัตร สามารถ
สร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจได้มากกว่ าทรัพย์สินที่จับต้องได้ ทาให้องค์การต่างๆ หันมาให้ความสาคัญกับ
พนักงานหรือทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้น (Micheals, Handfield-Jones, & Axerford, 2001) อีกทั้ง
ในการศึกษาวิจัยต่างๆ พบว่าพนักงานที่เป็นคนเก่ง (Talent) เป็นแรงผลักดันที่สาคัญต่อ ความสาเร็จ
ขององค์การ อาทิ ในงานศึกษาวิจัยของ McKinsey & Company ในปีค.ศ.1997 และ 2000 ที่
ทาการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ในองค์การโดยการสารวจ
พนักงานระดับบริหาร จานวน 13,000 คนจาก 130 บริษัทรวมถึงวิธีกรณีศึกษาจานวน 27 องค์การ
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ผลจากการสารวจพบว่า องค์การที่มีการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ที่ดี จะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนคืนสู่ผู้ถือหุ้นได้มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง 22% (Micheals et al., 2001)
นอกจากนี้ Robertson และ Abby กล่าวไว้ตรงกันว่า จากแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งการแข่งขันในระดับโลกาภิวัฒน์หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบัน ทาให้องค์การต่างๆมีความ ต้องการให้คนเก่ง (Talent) มาทางานในองค์การสูงมากขึ้นโดย
คาดหวังว่าคนเก่งจะสามารถใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ในขณะที่พนักงานทั่วไปรวมถึงคนเก่งมีแนวโน้มในการเปลี่ยนจากการทางานใน
องค์การหนึ่งไปยังอีกองค์การหนึ่งได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งอุปสงค์ความต้องการคนเก่ง ในตลาดแรงงาน
นั้นมีมากกว่าอุปทานหรือจานวนคนเก่งที่มีอยู่ เป็นผลทาให้เกิดการขาดแคลนคนเก่งรวมถึงองค์การ
ต่างๆ เกิดการแย่งชิงตัวคนเก่งมากขึ้น (Robertson & Abby, 2003)
วงการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันยุคสมัยและก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (ศึกษาธิการ, 2552) กล่าวคือ ความพยายามของรัฐที่จะดาเนินการปรับปรุง
พั ฒ นาการศึ ก ษาให้ ดี ขึ้ น ทั้ ง ในด้ า นนโยบาย และการบริ ห ารจั ด การ เช่ น จากข้ อ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมวดที่ 7 นั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนสาคัญอย่างยิ่ง
ที่จะนาไปสู่ความสาเร็จของการบริหารสถานศึกษาและจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาที่มุ่งจะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคน
เก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู ซึ่งตามกรอบแนวทางนี้ คือการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่โดย
การพัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เช่น ปรับระบบการผลิ ต คัดสรร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ดึงดูดคนเก่งมาเป็นครู เป็นต้น ข้อกาหนดดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจั ย
ของ Mckinsey & Company (2010 อ้างถึงใน วรากรณ์ สามโกเศศ, 2551) ซึ่งศึกษาสาเหตุที่บาง
ระบบการศึกษาในโลกประสบความสาเร็จอย่างอยู่เหนือระบบการศึกษาของประเทศอื่นๆ อย่างไม่
อาจเทียบกันได้ สิ่งที่งานวิจัยค้น พบคือ ข้อมูลจากผลการสอบของเยาวชนวัย 15 ปี ในภาษาของ
ตนเองโดยทดสอบความสามารถในการอ่าน ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งเป็นการ
สอบที่จัดโดย OECD และมีประเทศอื่นๆ เข้าร่วมสอบด้วย มีชื่อดังที่รู้จักกันว่า PISA (OECD’s
Programe for International Student Assessment) งานวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญมากกว่าร้อยคน และไปเยี่ยมชมโรงเรียนต่างๆ จานวนมากในทุกทวีป งานศึกษาพบว่ามีอยู่
3 สิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นระบบการศึกษาชั้นยอด ได้แก่ (1) หาคนที่เหมาะสมมาเป็นครู (2)
พัฒนาครูเหล่านี้ให้เป็นผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ และ(3) เด็กทุกคนได้รับการสอนที่ดีที่สุ ดเท่าที่เป็นไป
ได้ เ สมอหน้ า กั น รายงานพบว่ า ทั้ ง 3 สิ่ ง นี้ เ ป็ น จริ ง ส าหรั บ ทุ ก วั ฒ นธรรม ซึ่ ง สามารถช่ ว ยให้ เ กิ ด
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พัฒ นาการในด้านคุณภาพอย่ างเห็ นผลในระยะเวลาสั้ นและสามารถช่วยแก้ไขระบบการศึกษาที่
ล้มเหลวได้ "คุณภาพของระบบการศึกษาหนึ่งจะไม่มีวันสูงไปกว่าคุณภาพของครูของระบบการศึกษา
นั้นไปได้"(The quality of an education system cannot exceed the quality of its
teachers) "คุณภาพของครู" คือหัวใจของระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ถ้าครูไม่มีคุณภาพการศึกษาก็
ไม่มีคุณภาพ และ "คนๆ หนึ่งไม่สามารถให้ (ความรู้) ในสิ่งที่เขาไม่มี (ความรู้) ได้" (One cannot
give what one does not have.) ต้องมีครูที่ทุ่มเทให้การสอน ครูที่มีความสามารถในการถ่ายทอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Mckinsey ยืนยันว่า "คุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนใดก็ตามโดยแท้จริง
แล้วก็คือ ผลรวมของคุณภาพการสอนที่ครูทั้งหมดของโรงเรียนนั้นมอบให้แก่นั กเรียน" ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานของ (Davies & Davies, 2011) ที่ว่าองค์การทางการศึกษาเปรียบเสมือนปลาวาฬตัว
ใหญ่โต ตอบสนองช้าอุ้ยอ้าย องค์การจึ งต้องหันมาพิจารณาการพัฒนาบุคลากรในองค์การให้เหมือน
ฝูงปลาตัวเล็กๆที่คล่องแคล่วว่องไว ตอบสนองเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเน้นพัฒนาบุคลากรที่มี
ความสามารถหรือคนเก่ง ส่งเสริมคนที่มีศักยภาพ กล้าคิดกล้าทาและเป็นผู้ที่ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้ค่านิยมและกลยุทธ์ องค์การ ซึ่งเปรียบเสมือนการพัฒนานักเรียนที่เราก็ทาไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
เป็นการเน้นการพัฒนาให้ตรงกับแนวทางการบริหารคนเก่ง (Talent Management) นั่นเอง
แม้จ ะมีการทุ่มเทงบประมาณอย่างหนัก หรือนักการศึกษาได้พยายามอย่างมากที่จะหา
กระบวนการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าแต่คุณภาพของการศึกษาไทยยังต่า สิ่งที่บ่งชี้ว่าการพยายาม
ไม่สัมฤทธิผลนั้น เนื่องจากการเรียนของนักเรียนซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่สาคัญกลับตกต่าลง
สวนทางกับทรัพยากรการศึกษาของประเทศที่เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนสอบของนักเรียน
ไทยจากข้อสอบมาตรฐานในประเทศคือ O-NET หรือข้อ สอบมาตรฐานระหว่างประเทศเช่ น
Programme for International Student Assessment (PISA) และ Trends in International
Mathematics and Science Study (TIMSS) ต่างก็มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในระดับที่ต่ากว่า
ประเทศเพื่ อนบ้ านยกเว้น อิน โดนี เซี ยและสอดคล้ อ งกั บ รมว. ศึกษาธิ การได้ รายงานถึง คุณ ภาพ
การศึกษาไทย โดย นวรัตน์ รามสูตและบัลลังก์ โรหิตเสถียร (2554) ว่าคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับ
ที่ ไ ม่ น่ า พึ ง พอใจ ทั้ ง นี้ คุ ณ ภาพของครู ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นดี ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ เช่ น
Hanushek ศึกษาพบว่า ความแตกต่างระหว่างการเรียนกับครูที่สอนเก่งและครูที่สอนไม่เก่งมีผล
เทียบเท่ากับการเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกันถึง 1 ปีในแต่ละปีการศึกษา กล่าวคือ ในขณะที่ครู
สอนไม่เก่งทาให้นักเรียนได้ความรู้ในแต่ละปีการศึกษา เสมือนได้เรียนมาเพียง 0.5 ปี ครูที่สอนเก่ง
สามารถช่วยให้นักเรียนได้ความรู้เสมือนได้เรียนถึง 1.5 ปีในช่วงเวลาเท่ากัน (Hanushek, 1992)
จากที่กล่าวมานั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM)
ในสถานศึกษาตั้งแต่ กระบวนการผลิตครู สถานภาพครู ศักยภาพของครูและคุณภาพชีวิตครู เป็น
ประเด็ น ส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นที่ ต้ อ งผลั ก ดั น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งประสานพลั ง ในการแก้ ไ ขและ
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ดาเนิ น การ อย่ างจริ ง จั ง รอบคอบ และต่ อเนื่ องทั้ งองค์ร วม เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่น ว่ า “ครูแ ละ
บุ ค ลากร”จะเป็ น กลจั ก รส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาองค์ก าร พั ฒ นานั ก เรีย นและพั ฒ นา
การศึกษาชาติต่อไป
นอกจากนี้ในสถานศึกษาทุกระดับต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
โรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งมีหน้าที่หลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณลักษณะเป็นพลเมืองและ
พลโลกรวมทั้งต้องสามารถดารงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนั้น
สถานศึกษาจึงต้องมีเป้าหมาย มีทิศทางที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้า เป็นองค์การที่มีความ
พร้อม มีความสาเร็จในการดาเนินงาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันนี้การศึกษามีความ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน
ปี 2558 ซึ่งล้วนต้องมีการเตรียมพร้อมของสถานศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
คุณภาพโรงเรียนเป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่สังคมไทยกาลังให้ความสาคัญในอันดับต้นๆ จาก
ข่า วส านั ก งานรั ฐ มนตรี ที่ 107/2554 แจ้ ง ว่ ากระทรวงศึ กษาธิก ารก าลั งพยายามที่ป รั บคุ ณภาพ
โรงเรียนด้วยการปฏิรูปการศึกษา ลักษณะของโรงเรียนที่มีคุณภาพนั้น กรมการศึกษาและการอบรม
แห่งรัฐวิคตอเรียของประเทศ ออสเตรเลีย ได้ใช้เป็น โมเดลโรงเรียนคุณภาพ ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ ให้ แก่โรงเรียนในสังกัดรัฐบาลของประเทศจนประสบ
ความสาเร็จ โดยโรงเรียนที่มีคุณภาพดี ที่กล่าวถึงมีองค์ประกอบสาคัญคือ สถานศึกษาต้องมีผู้นาที่
เป็ นมืออาชีพในการบริ หาร ผู้ นาต้องรอบรู้และยึดมั่นในวัตถุประสงค์ ใช้วิธีการมีส่ วนร่วมในการ
บริ ห ารจั ด การทุ ก ด้ า น และเป็ น ผู้ น าวิ ช าชี พ ที่ ท รงความรู้ แ ละมี คุ ณ ธรรม ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
เป้าหมายการพัฒนาร่วมกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนสถาบันต้องมี
วิสัยทัศน์เดียวกัน พร้อมมุ่งมั่น คงเส้นคงวาในการทางานอย่างเชิงรุก เน้นทางานด้วยความเป็นมิตร
และการร่วมมือร่วมใจกัน มี การสื่อสารความคาดหวังให้ทุกคนทราบ พร้อมสร้างความท้าทายทาง
ปัญญาแก่นักเรียน ครูและบุคลากร ที่สาคัญต้องสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมี
บรรยากาศของการทางานที่ดี ของบุค ลากร ทาให้ โ รงเรียนเป็นองค์กรที่ป รับตัว และเรีย นรู้อย่า ง
ต่อเนื่องตลอดเวลาเช่นกั น ต้องมีระบบข้อมูลย้อนกลับให้ทราบผลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนาไป
ศึกษาพัฒนาต่อไป (ชินวรณ์ บุญยเกียรติ , 2554) ซึ่งคุณภาพของโรงเรียนดังกล่าวสอดคล้องกับ
ลักษณะองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) นั่นเอง
องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) มีความสาคัญอย่างยิ่งใน
ยุคปัจจุบัน สืบเนื่องจากการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปแบบก้าวกระโดด และความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรงในยุคศตวรรษที่ 21 ทาให้หลายองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชนต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับความท้าทายทั้งแรงกดดันจากภายในและภายนอกประเทศ เช่น ระบบ
เศรษฐกิจเสรีทุนนิยม โลกของการค้าไร้พรมแดน เศรษฐกิจในแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การปฏิรูป
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ทางเทคโนโลยี เช่น นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความต้องการเฉพาะแบบ
ของลูกค้า การแข่งขันที่ดุเดือดและเข้มข้นของผู้ที่เข้าสู่ระบบธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญที่ท้า
ทายทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนของประเทศไทยจะต้ อ งเร่ ง ยกระดั บ เป้ า หมายและผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551)
นอกจากนี้ แนวโน้มขององค์การจะเปลี่ยนไปให้ความสนใจกับการเป็นองค์การที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูง โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การและโครงสร้างการทางานในรูปแบบใหม่ โดยมี
การมอบความรับผิดชอบให้กับบุคลากรแต่ละคนให้มีส่วนร่วมในแต่ละงานทั้งกระบวนการตังแต่ต้น
จนจบ ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากร (Competencies)
ขณะเดียวกันองค์การจะมีการว่าจ้างบุคลากรชั่วคราวมากขึ้นซึ่งองค์การลักษณะนี้อาจเรียกว่าเป็น
องค์การเสมือนจริง และบางครั้ง องค์การก็ต้องปลดบุคลากรออกบางส่วน และรักษาบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานสูงไว้ องค์การจะเน้นให้บุคลากรต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น และต้องหันมาสร้าง
ความจงรักภักดี ความผู กพัน ต่อองค์การโดยการพัฒ นาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับ
บุคลากรที่เป็นบุคลากรหลัก (Core Staff) (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551) ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวทาให้
ผู้นาหรือผู้กาหนดทิศทางองค์การต่างแสวงหาแนวทาง ในการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถใน
องค์การและแนวทางที่จะตอบสนองต่อความท้าทาย เหล่านี้และนาพาองค์การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
องค์การที่สามารถเเข่งขันและอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกล่าวได้ว่าในรูปแบบดังกล่าว คือองค์การที่มี
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) ดังนั้นผู้นาองค์การมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อ
ทิศทางและความอยู่รอดขององค์การและการนาองค์การไปสู่ความสาเร็จ หากผู้นาองค์การมีความ
หนั กแน่น และชัดเจนเกี่ย วกับ ทิศทางหรือกลยุทธ์ขององค์การแล้ว จะสามารถนาพาองค์การไปสู่
เป้าหมายได้
สาเหตุที่องค์การต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO) นั้น เป็นเพราะ
ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างองค์การและพนักงาน ในอดีตพนักงานจะมีความสัมพันธ์ที่
ยาวนานกั บ องค์ ก าร เพราะองค์ ก ารมี ก ารจ้ า งงานในระยะยาว แต่ ความสั ม พั น ธ์ เ หล่ า นั้ น ได้
เปลี่ยนแปลงและมีรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นซึ่งในความสัมพันธ์ แบบใหม่นี้คนถือเป็นปัจจัย
เชิงกลยุทธ์ทาให้องค์การได้เปรียบในการแข่งขัน การที่องค์การมีปฏิสัมพันธ์ต่อพนักงานจะส่งผลทาให้
พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์การ ถ้าองค์การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างดี ก็จะส่งผลดีทาให้พนักงาน
ทุ่มเทความสามารถของเขาให้กับองค์การได้ (Lawler, 2005)
ด้วยเหตุนี้การเป็นองค์การสมรรถนะสูงจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกั บคนในองค์การซึ่งถือว่า
เป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด และสาหรับสถานศึกษานั้นครูซึ่งเป็นบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้ที่จะส่งเสริม
พัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ดังนั้นครูจึงเป็นกลไกสาคัญในการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนให้พัฒนาและก้าวหน้าไปในทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการได้ (Davies & Davies,

7
2011) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ McKinsey & Company เรื่อง “ระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก
จะทาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร” (How the world’s most improved school systems keep getting
better) ผลการวิจัยชี้ชัดว่าเงินไม่มีผลต่อการพัฒนาเด็ก แต่คุณภาพครูสาคัญที่สุด ผลจากงานวิจัยชี้
ชัดว่า ตัวแปรใหญ่ที่จะขับเคลื่อนระบบโรงเรียนให้ดีขึ้นได้นั้นต้องเริ่มที่คุณภาพของครู ครูที่ดีที่เก่ง
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ของเด็กได้ (Mckinsey & Company, 2010) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุมน อมรวิวัฒน์ ที่กล่าวไว้ดังนี้ การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยเป็นการปฏิรูปการศึกษาตามฐาน
คิดเดิม คือปฏิรูปในกรอบและในบทระบบเดิม ซึ่งมีส่วนถูกต้องในยุคสมัยเดิม แต่เมื่อบริบทเปลี่ยนไป
และเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รุนแรง การปฏิรูปดังกล่าวจึงอาจจะไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสังคม ดังนั้นการปฏิรูปครั้งนี้คุณภาพของการศึกษาจึงยังไม่เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง นั่นคือตามไม่ทัน
การเปลี่ยนแปลงของชีวิตและสังคม บัณฑิตส่วนใหญ่ยังไม่มีคุณสมบัติที่ เก่ง ดี มีทักษะความเป็นครูที่
ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของสังคม (สุมน อมรวิวัฒน์, 2554) และแนวคิดดังกล่าวตรง
กับ Asian Development Bank Report ซึ่งได้บันทึกไว้ว่า “เพื่อที่จะสนับสนุนการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของการศึกษา ระดับประถมและมัธยมศึกษา ประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่ใครคนใดคนหนึ่งมา
ยืนหน้าชั้นเพื่อควบคุม แต่ต้องการคนที่สามารถทางานร่วมกับนักเรียนและชี้แนะแนวทางเพื่อส่งเสริม
ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย น คุ ณ ภาพของครู แ ละวิ ธี ก ารที่ ค รู ส อนนั ก เรี ย นจึ ง เป็ น ประเด็ น ที่ ต้ อ งให้
ความสาคัญ ครูจึงต้องเป็นทั้งที่ปรึกษา โค้ชและเป็นเพื่อนกับนักเรียน (Asian Development Bank,
2003)
ดังนั้นการที่จะทาให้โรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์การที่ประสบ
ความสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย เป็นองค์การสมรรถนะสูงนั้น ส่วนสาคัญเกิดจาก บุคลากรที่ผ่านการ
สรรหา คัดเลือก ฝึกอบรมและพัฒนา รวมไปถึงความตั้งใจในการทางาน ความทุ่มเทในการทางานของ
บุคลากรด้วย การบริหารคนเก่ง เป็นวิธีการที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถรักษาคนเก่งไว้ได้และดึงดูดให้
คนเก่งเข้ามาร่วมงานกับองค์การ รวมถึง สามารถสร้างและพัฒนาคนเก่งให้กับโรงเรียน และคนเก่งจะ
สามารถน าพาบุ คลากรอื่น ในโรงเรียนให้มีคุณภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนานักเรียนต่อ ไป ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาถึงแนวคิดและวิธีการบริหารคนเก่งของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่โดยมี
การศึกษาอยู่ ในวงแคบๆ เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ เกิดการศึกษาเชิงลึ กและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ชั ด เจนมากขึ้ น และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารงานในโร งเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพนาไปสู่การเสริมสร้างองค์การสมรรถนะสูง อันจะส่งผลโดยตรงต่อตัวผู้เรียนต่อสังคม
และประเทศชาติต่อไป จึงเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยสนใจทาการศึกษาค้นคว้าในเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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1.2 คาถามการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร
2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นอย่างไร
3. กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาควรเป็น
อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารคนเก่ ง และองค์ ก าร
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
1.4 นิยามศัพท์
กลยุทธ์การบริหาร (Management Strategy) หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการดาเนินงาน
ที่คาดว่าจะนาไปสู่ความสาเร็จและเกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ขององค์การหรือหน่วยงานที่กาหนด
ไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารคนเก่ง (Talent Management) หมายถึงการบริหารครูและบุคลากรในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามกระบวนการบริหารคนเก่งซึ่งประกอบด้วย 1) การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์
องค์การ 2) การประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง 3) การพัฒนาคนเก่ง 4) การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
และ 5) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ
การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ (Defining Organizational Strategy and
value ) หมายถึง การกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและกลยุทธ์อย่างชัดเจนของโรงเรียนพร้อมทั้งสื่อสาร
ให้ครูและบุคลากรเข้าใจตรงกันจนสามารถปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกัน
การประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง (Talent Identification) หมายถึง กระบวนการประเมิน
เพื่อค้นหาคนเก่งของโรงเรียนโดยครูและบุคลากรเห็นตรงกันว่าทุกคนมีคุณค่าและมีสิทธิได้รับการ
ประเมินอย่างเท่าเทียมกันด้วยระบบและวิธีการประเมินที่น่าเชื่อถือ มีความซื่อตรง ครูและบุคลากร
ไว้วางใจในการประเมิน
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การพัฒนาคนเก่ง (Talent Development) หมายถึง การมีแผนงาน โครงการ และ
กระบวนการสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรที่เป็นคนเก่ง และเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรเสนอสิ่งที่
ต้องการพัฒนาตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง (Talent Culture) หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้
ครู และบุ ค ลากรใช้ ศัก ยภาพของตนอย่ างเต็ ม ที่ มีแ ผนการพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อเนื่ องและสร้ า ง
เครือข่ายที่พร้อมจะร่วมมือกันในการพัฒนาครูและบุคลากร
การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ (The Way Forward) หมายถึง
การกาหนดค่านิยม และกลยุทธ์หลักของโรงเรียนอย่างชัดเจน มีแผนงาน โครงการกระบวนการค้นหา
พัฒ นาคนก่ง สร้ า งการยอมรั บ และชื่นชมในความสามารถของตนและเพื่อนร่ว มงานของครูและ
บุคลากร และร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาครูและบุคลากร
คนเก่ง หมายถึง ครูและบุคลากรในโรงเรียนที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง มีความสามารถ
ด้านสติปัญญา กล้าคิดกล้าทา มีภาวะผู้นา จูงใจผู้อื่นได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
ปรับตัว และรับผิดชอบ
การบริหารองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) หมายถึง
การบริหารองค์การที่มีลักษณะ 5 องค์ประกอบ คือ 1) มีคุณภาพการบริหาร 2) มีความเปิดเผย และ
มุ่งเน้นการปฏิบัติ 3) มีทิศทางระยะยาว 4) มีการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด และ 5) มีคุณภาพ
บุคลากร
คุณภาพการบริหาร (Management Quality) หมายถึง ทีมผู้บริหารกล้าคิดกล้าทา กล้า
ตัดสินใจ มีความเข้มแข็งในการทางาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทุกคนในโรงเรียน
ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ (Openness&Action Orientation) หมายถึง การ
พูดคุย แลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น การร่ว มกันคิดร่ว มกันทาอย่างเปิดเผย ของทีมผู้ บริห าร ครูและ
บุคลากร รวมทั้งการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงและความผิดพลาดของทีมผู้ บริหาร ครูและบุคลากร
ทิ ศ ทางระยะยาว (Long-Term Orientation) หมายถึ ง การสร้ า งและการรั ก ษา
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตั้งเป้าหมายในการให้บริการนักเรียนอย่างดีที่สุดและการ
ทาให้โรงเรียนเป็นแหล่งทางานที่มั่นคงจากทีมผู้บริหารที่มุ่งผลการปฏิบัติงานระยะยาว
การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด (Continuous Improvement & Renewal)
หมายถึง การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่องให้โรงเรียนมีความโดดเด่น ครูและ
บุคลากรมีการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่เสมอๆ
คุณภาพบุคลากร (Employee Quality) หมายถึง ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูและ
บุคลากร ในการทางานให้สาเร็จ เครือข่ายของโรงเรียนให้การสนับสนุนครูและบุคลากรให้ก้าวหน้า
ครูและบุคลากรทางานหลากหลายเสริมสร้างกันและกัน และมีความสามารถในการปรับตัว
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โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้น
มัธยมจาก 3 สังกัด ได้แก่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.)
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.5.1 การบริหารคนเก่ง (Talent Management) ใช้แนวคิดกระบวนการบริหารคนเก่งของ
Davies และ Davies (2011) ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ (Defining Organizational Strategy
and value )
2) การประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง (Talent Identification)
3) การพัฒนาคนเก่ง (Talent Development)
4) การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง (Talent Culture)
5) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ (The Way Forward)
1.5.2 การบริหารองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization
Management) ใช้แนวคิดการบริหารองค์การสมรรถนะสูงฉบับล่าสุดของ De Wall (Andre D.
Waal, 2012) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) คุณภาพการบริหาร (Management Quality)
2) ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ (Openness & Action Orientation)
3) ทิศทางระยะยาว (Long -Term Orientation)
4) การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด (Continuous Improvement &
Renewal)
5) คุณภาพบุคลากร (Employee Quality)
1.5.3 การพัฒนากลยุทธ์ ใช้แนวคิดการกาหนดกลยุทธ์ของ Wheelen and Hunger,
(2004) ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT)
2) การกาหนดกลยุทธ์
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จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังแผนภาพที่ 1
การบริหารคนเก่ง ใช้กรอบแนวคิด
กระบวนการบริหารคนเก่งในโรงเรียน ของ
Brent Davies & Barbara J. Davies, (2011)

การบริหารองค์การสมรรถนะสูง (HPO) ใช้
กรอบแนวคิดการบริหารลักษณะองค์การ
สมรรถนะสูงของ De Waal, (2012)

1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
(Defining Organizational Strategies &
Value)
2. การประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง (Talent
Identification)
3. การพัฒนาคนเก่ง (Talent Development)
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง (Talent
Culture)
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทัง้ องค์การ
(The Way Forward) Continuous
Improvement & Renewal)
5. คุณภาพบุคลากร (Employee

1. คุณภาพการบริหาร (Management
Quality)
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
(Openness & Action Orientation)
3. ทิศทางระยะยาว (Long -Term
Orientation)
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด (

Quality)

การพัฒนากลยุทธ์ ใช้กรอบแนวคิดการกาหนดกลยุทธ์ของ Wheelen and Hunger, (2004)
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม
(SWOT)
2. การกาหนดกลยุทธ์

กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
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1.6 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการบริหารคนเก่งศึกษากระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดค่านิยม
และกลยุทธ์องค์การ 2) การประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง 3) การพัฒนาคนเก่ง 4) การสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมคนเก่ง และ 5) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ สาหรับลักษณะขององค์การ
สมรรถนะสูงมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณภาพการบริหาร 2) ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3) ทิศทางระยะยาว 4) การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด และ 5) คุณภาพบุคลากร และการ
พัฒนากลยุทธ์ ศึกษาการกาหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT) 2) การกาหนดกลยุทธ์
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัย ครั้ งนี้ ศึกษาเฉพาะในโรงเรียนมัธ ยมศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 3 สังกัด ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ
สั ง กั ด ส านั กงานการศึ กษาเอกชน (สช.) โดยกลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ได้แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของโรงเรี ย น
รองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการ ครู-อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน
ขอบเขตด้านเวลา
การวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมและดาเนินการในปีการศึกษา 2557
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถนากลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะ
สูงจากงานวิจัยครั้งนี้ไปใช้ในองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นคนเก่งและก้าวไปสู่
องค์การสมรรถนะสูงได้
2. หน่วยงานนโยบายทางการศึกษา สามารถนาผลการวิจัยไปกาหนดนโยบายในการบริ หาร
คนเก่งและองค์การสมรรถนะสู ง เพื่อนาไปสู่ การพัฒ นาครูและบุคลากรให้ เป็นคนเก่งและพัฒ นา
โรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง และอันจะทาให้ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ
มากขึ้น
3. มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณาจารย์ผู้สอน และนิสิต
นักศึกษาสามารถนาผลการวิจัยไปศึกษาและทาการวิจัยต่อยอดได้
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา แบ่งการนาเสนอเป็น 4 ตอน ดังนี้
2.1 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคนเก่ง
2.2 ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูง
2.3 ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
2.4 ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารคนเก่ง
การบริหารคนเก่ง(Talent Management)เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human
Resource Management) อย่ างหนึ่ง ซึ่งการเข้าใจการบริหารคนเก่งจึงต้องเข้าใจการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างดีก่อน กล่าวคือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์การ นั่นคือ
บุคคลที่ทางานทั้งกรณีที่ทางานร่วมกันและกรณีที่ทางานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบ
ธุรกิจใดๆ (Armstrong, 2006) กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจ
หลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึง
ความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าสาคัญยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือ
เป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ
ปัจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีสาคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อองค์การ
ต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ เอกชน หรือแม้กระทั่งในหน่วยงานภาคราชการเอง เพราะไม่ว่าองค์การจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดย่อมต้องเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลทั้งสิ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัด
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์การนั้นอยู่ที่ "คุณภาพของคน" ในองค์การนั้นๆ
ก่อนที่องค์การต่างๆ จะเริ่มเห็นความสาคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้น บุคคลเคยถูก
มองเห็นว่าเป็นเพียงแค่ปัจจัยการผลิต หรือให้ความสาคัญเป็นแค่แรงงานหรือกาลังคน แต่ในปัจจุบัน
บุคคลได้รับ การนิย ามใหม่พัฒนาความสาคัญเป็น "ทรัพยากรมนุษย์" ส่ว นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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เกี่ยวกับบุคคลในองค์การก็กาลังเปลี่ยนบทบาทจาก "งานบริหารบุคคลและธุรการ" ไปเป็น "การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์" (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2550) ซึ่งเปลี่ยนจากการจัดการเฉพาะหน้า
ไปเป็นการใช้กลยุทธ์เข้ารุกอย่างเต็มตัวและต่ อเนื่องไปในระยะยาว ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นนี้ นาไปสู่กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะการ
บริหารคนเก่ง (Talent Management) เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกองค์การให้ความสนใจและบางแห่งได้
นาไปใช้ในองค์การจนประสบความสาเร็จแล้ว
2.1.1 ความหมายการบริหารคนเก่ง (Talent Management)
คนเก่ง (Talent) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพในการปฏิบัติงาน (Potential) อยู่ในระดับสูงกว่าบุคคล
อื่น อีกทั้งมีภาวะความเป็นผู้นา มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถใน
การแก้ปั ญหาต่าง ๆ ได้ด้ว ยตนเอง มีความสามารถในการจูงใจ และแนะนาผู้ อื่นรวมทั้งมีความ
ต้องการที่จะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้กาหนดไว้ (ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ ,
2552)
Robertson และ Abby (2003) ได้อธิบายไว้ว่า คนเก่ง หมายถึง บุคคลที่ถูกคาดหวังว่าจะมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่าบุคคลอื่นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคนเก่งจะมีความคิดสร้างสรรค์ และ
ต้องการความก้าวหน้าไม่ว่าจะมีการสนับสนุนจากองค์การหรือไม่ก็ตาม
Berger และ Berger (2004) ได้ให้ความหมายของคนเก่งไว้ว่า คนเก่ง หมายถึง กลุ่มคน
เล็กๆ ในองค์การที่สามารถทางานได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
ทางาน ได้บรรลุตามเป้าหมาย คนเก่งยั งเป็นบุคคลที่มีขีดความสามารถหลักและมีค่านิยมตรงตามที่
องค์การต้องการ
Michaels, Jones และ Axerford (2001) ได้ให้ความหมายของคนเก่งไว้ว่า คนเก่ง
หมายถึง บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่ม คักยภาพ ความสามารถทางด้าน สติปัญญา การ
มองโลกในแง่ดี มีบุคลิกภาพดี มีพรสวรรค์โดดเด่นกว่าผู้อื่น และมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อ
ความก้าวหน้า
จากที่กล่าวมาสรุปความหมายของคนเก่ง หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ตลอดจน ผลการปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพในการปฏิบัติงาน (Potential) อยู่ใน
ระดับสูงกว่า บุคคลอื่น อีกทั้งมีภาวะความเป็นผู้นา มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการจูงใจ และแนะนาผู้อื่น
รวมทั้งมีความต้องการที่จะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้กาหนดไว้ ดังนั้นการ
บริหารคนเก่ง จึงเป็นการบริหารจัดการบุคลากรที่เก่งให้กับองค์การ

15

2.1.2 ระบบของการบริหารคนเก่ง (Talent Management Process)
แนวคิดการบริห ารคนเก่งมีนักวิช าการให้แนวคิดเรื่องระบบของการบริห ารคนเก่งไว้พอ
สังเขปดังนี้
ระบบการบริ ห ารจัดการคนเก่ง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ และวางแผนอย่างเป็น
ระบบให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ระหว่ า งการเสาะแสวงหาบุ ค ลากร (Sourcing) การคั ด กรอง
(Screening) การคัดเลือก (Selection) การกระจายการทางาน (Deployment) การพัฒนา
(Development) ตลอดจนการรักษาให้บุคลากรอยู่ในองค์การ (Retention) ของทรัพยากรมนุษย์ที่
มีศักยภาพและความสามารถระดับสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Talent Management) หมายถึง การ
สร้ า งสภาพแวดล้ อมที่ เกื้ อ กู ล และสนั บ สนุน ให้ ทุก คนได้ แ สดงความสามารถอย่ า งเต็ ม ศั กยภาพ
(Schweyer, 2004)
นอกจากนี้ Berger และ Berger (2004) และ Schweyer กล่าวไว้ตรงกันว่ากระบวนการใน
การบริหารคนเก่ง (Talent Management) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดคุณลักษณะ (Identify)
2. การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection)
3. การพัฒนา (Development)
4. การธารงรักษาและจูงใจ (Retention & Motivation)
Gubman (1998) เสนอว่าการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ประกอบไปด้วย 3
ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดให้ Talent มีลักษณะที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ (Align) เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ Talent นั้น จะช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสามารถ
ทาได้โดยการแจ้งให้ Talent ทราบถึงนโยบาย แนวทาง และกลยุทธ์ขององค์การ รวมไปถึงแนวทางที่
Talent สามารถมีส่วนร่วมเพื่อให้ องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. การทาให้ Talent เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมกับเป้าหมายที่องค์การต้องการ (Engage
your people in what are trying to achieve)
3. การวัดผลการปฏิบัติงานและมีการป้อนข้อมูลย้อนกลับให้พนักงานรับทราบ (Measure
what your workforce is trying to do and give them feedback about it)
นอกจาก Gubman แล้วยังมีผู้ศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการ Talent อีกคือ Beverly &
Sharon (2001), Sears (2003) และ Bergeron (Bergeron, 2004 อ้างถึงในวาสิตา ฤทธิบารุง,
2548) ซึ่ง แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ Gubman คือ เริ่มจากการกาหนดกลยุทธ์การบริหาร
Talent ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายและทิศทางขององค์การ จากนั้นจึงจัดดาเนินการตามกล
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ยุทธ์ที่ได้ วางไว้ และมีการตรวจสอบและวัดผลกระบวนการ การบริหารคนเก่งมีขั้นตอนหลักซึ่ง
ประกอบไปด้วย การสรรหาและระบุคนเก่ง การพัฒนาและฝึกอบรมคนเก่ง การจ่ายค่าตอบแทนและ
ให้รางวัล และ การรักษาคนเก่งให้อยู่ในองค์การ (Gubman, 1998; วาสิตา ฤทธิ์บารุง, 2548) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. การสรรหาและระบุคนเก่ง (Talent Identification) ซึ่งจัดได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกและ
เป็น ขั้นตอนที่มีความสาคัญสาหรับ Talent Management การระบุว่าใครคือคนเก่งขององค์การนั้น
เป็นจุดเริ่มต้นของระบบการบริหารจัดการคน เก่ง เมื่อองค์การทราบว่าใครคือคนเก่งในองค์การแล้ว
จะช่วยให้การบริหารจัดการกลุ่มคนเก่ง เหล่านี้ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามที่
องค์การต้องการ ในการระบุว่าใครคือ คนเก่งขององค์การนั้นจะต้อง เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ว่า
องค์การกาลังค้นหาพนักงานที่มี คุณลักษณะอย่างไร หรือองค์การต้องการคนเก่งแบบใด เพื่อให้
ทราบถึงคุณลั กษณะและ องค์ป ระกอบของคนเก่งที่องค์การต้องการ และใครเป็นผู้ ส ร้างผลการ
ปฏิบัติงานได้ดีที่สุดในงานที่ สาคัญๆ ของหน่วยงานหรือองค์การ จากนั้นองค์การจะต้องวางนโยบาย
เพื่อรักษาให้คนเหล่านี้อยู่ กับองค์การให้นานที่สุด และวางนโยบายเพื่อให้คนเหล่านี้สร้างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีให้แก่องค์การ
2. การพัฒนาและฝึกอบรมคนเก่ง (Talent Training and Development) องค์การ
สามารถพัฒนาและฝึกอบรมคนเก่งได้หลากหลายวิธี อาทิ การสอนงาน (Coaching) การสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) การมอบหมายงานพิเศษหรืองานท้าทายเพื่อเปิดโอกาสให้คนเก่งได้
ฝึกฝนทักษะ ความสามารถต่ างๆ ที่จาเป็น การให้ คนเก่ง เข้าร่วมในทีมงานเฉพาะกิจขององค์การ
(Task Force Assignment) การฝึกอบรมทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การแนะนาหนังสือที่
ควรอ่าน (Guided Reading) การมอบหมายให้คนเก่งเป็นผู้สอนงานหรือให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
การมอบหมายให้สังเกตพฤติกรรมการทางานของพนักงานที่เป็นต้นแบบหรือ Role Model ฯลฯ
3. การจ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัลคนเก่ง (Talent Compensation and Rewarding)
องค์การควรที่จะสร้างกลยุทธ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ Talent โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับให้
คุณสมบัติของ Talent สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ รวมถึงสามารถดึงดูดคนที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวให้เข้ามาร่วมงานในองค์การได้ส่งเสริมให้ Talent สร้างคุณค่าและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานและทักษะการปฏิบั ติงานส่วนรูปแบบหรือวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัล
Talent นั้น ประกอบไปด้วย การจ่ายเงินเดือน (Salary) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Incentives)
การแสดงความชื่นชมยินดี (Appreciation) และสวัสดิการต่างๆ (Benefits)
4. การรักษาคนเก่งไว้ (Talent Retention) การวางแผนกลยุทธ์ในการรักษา Talent นั้น
จะต้อ ง พิ จ ารณาถึ งปั จ จั ย ภายนอกอย่างสภาพตลาดแรงงานเป็นส่ ว นประกอบส าคัญ กลยุทธ์ ที่
องค์การสามารถใช้ในการรักษา Talent ขององค์การ มีดังนี้ การกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่
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การจ่ายค่าตอบแทนเป็นปัจจัยที่สาคัญ ประการหนึ่งที่ Talent ใช้ในการพิจารณาว่าจะยังคงอยู่ใน
องค์การหรือไม่ เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่ องค์การแสดงให้เห็นว่าองค์การยอมรับและ
เห็นคุณค่าของพนักงานมากน้อยเพียงใด และโครงสร้างค่าตอบแทนควรที่จะจ่าย ให้ความแตกต่าง
ระหว่างพนักงานที่เป็น Talent และพนักงานที่มีผลการ ปฏิบัติงานในระดับทั่วไปการออกแบบงาน
ใหม่ (Job Redesign) ด้วยการลดงานที่สร้างความไม่พึงพอใจ ออกไปโดยอาจใช้วิธีการจ้างบริษัท
ภายนอก (Outsourcing) Job Customization โดยคานึงถึงความสนใจส่วนบุคคลของ Talent และ
ลักษณะ งานแต่ละตาแหน่ง จะเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งเพื่อให้พนักงานยังคงอยู่ใน องค์การ
ต่อไปการสร้างแรงผูกพันทางสังคมให้แน่นแฟ้นมากขึ้น (Strengthening Social ties) องค์การควร
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและ กลุ่ม Talent ในองค์การ เพื่อลด
อัตราการลาออกของ Talent Hiring the less mobile เนื่องจาก Talent ที่มีความสามารถมากนั้น
ยากต่ อ การรั ก ษา องค์ ก ารอาจจะเลื อ กที่ รั ก ษาคนที่ ไ ม่ ต้ อ งเก่ ง มากแต่ ส ามารถพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถขึ้นมาแทนได้
Gubman (1998) ได้เสนอกระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง 5 ประการดังนี้
1. Staffing คือ การจัดพนักงานแต่ละบุคคลลงในแต่ละตาแหน่งงาน ได้แก่การสรรหา และ
ดัดเลือกพนักงาน การจ้างงาน การเลื่อนตาแหน่ง การวางแผนตัวตายตัวแทน การวางแผน กาลังคน
การจั ดการความหลากหลาย การลดจานวนพนักงาน การปลดพนักงาน และการเลิกจ้าง ระบบ
บริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management System)
2. Organizing คือ การจัดทาโครงสร้างภาระงานแต่ละงานลงไปสู่งานย่อย กิจกรรมหรือ
ทีมงาน รวมถึงการจัดรูปแบบหน่วยงาน และความเชื่อมโยงของหน่อยงานแต่ละหน่วยงาน การจัด
โครงสร้างองค์การการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ การจัดทีมงาน การออกแบบงาน และ การ
สื่อสาร
3. Learning คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเพิ่มความรู้ ทักษะ และความสามารถของ พนักงาน
ได้แก่ การวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การ'tเกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the
job training) การ'ฝึกอบรมนอกสถานที่ (Off-site training) การพัฒนาทักษะการบริหาร จัดการ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้การศึกษาในสถานที่ทางาน โปรแกรมการสับเปลี่ยนสายงาน
4. Performing คือ กระบวนการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์การ
ได้แก่ การตั้งเป้าหมายขององค์การ การมอบหมายเป้าหมายขององค์การให้แก่แต่ละส่วน งานทีมงาน
และบุคคลการกาหนดวิธีการปฏิบัติงานบทบาทหน้าที่ และความคาดหวังผลงาน ของบุคลากรแต่ละ
คนและทีมงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสอนงานและการให้ผล สะท้อนกลับ (Feedback)
การมอบหมายโครงการพิเศษ การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน

18
5. Rewarding คือ การจ่ายค่าตอบแทนและการยอมรับ ได้แก่ การจ่ายเงินเดือน การให้
โบนัสการให้รางวัลการให้บานาญ สิทธิในการซื้อหุ้นองค์การ สวัสดิการด้านสุขภาพ และ สวัสดิการ
ด้านครอบครัว สิทธิในการลาป่วย ลาหยุด เป็นต้น
จากกระบวนการบริหารจัดการคนเก่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น มีลักษณะเหมือนกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ทั่วๆ ไป จะแตกต่างกันตรงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติ เนื่องจาก
คุณสมบัติของคนเก่งและพนักงานทั่วไปมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารคนเก่งจะต้องมีระบบ
รองรับเพื่อให้คนเก่งสามารถดึงศักยภาพความรู้ความสามารถมาใช้ได้อย่างถูกต้อง และระบบการ
บริหารจัดการคนเก่งที่องค์การนามาใช้นั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม ค่านิยมของ
องค์การด้วย เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีความ
เข้าใจ และต้องดาเนินการปรับกลยุทธ์การบริหารคนเก่งให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
องค์การ
นอกจากนี้ Michaels, Jones และ Axerford (2001) ได้เก็บข้อมูลจากผู้บริหารจานวน
13,000 คน จาก 120 บริษัท ข้อมูลดังกล่าวให้ความสาคัญและมีความต้องการในการบริหารคนเก่ง 5
ประการ ดังนี้
1. การวางแผนผลตอบตอบแทนที่แตกต่างจากองค์การอื่นๆ
2. การกาหนดกลยุทธการสรรหาพนักงานในระยะยาว
3. การถ่ายทอดประสบการณ์บ่มเพาะพนักงานที่มีศักยภาพให้มีความก้าวหน้า
4. การเพิ่มจานวนคนเก่ง โดยการลงทุนพัฒนาอย่างจริงจัง
5. การประสานความเก่งของแต่ละคน เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน
Lockwood และ Ansari (1999) ได้ศึกษาการสรรหาคนเก่งในสายงาน IT ในปัจจุบัน
พบว่า ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เช่น เงิน และโอกาสก้าวหน้าในงาน เป็นสิ่งสาคัญใน
การสรรหาและรักษาผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ขององค์การ หากองค์การไม่มีปัจจัยสุขอนามัย จะก่อให้เกิด
ความไม่ พ อใจของพนั ก งาน ถึ ง แม้ ว่ า องค์ ก ารจะมี ปั จ จั ย สุ ข อนามั ย แต่ ถ้ า ไม่ มี ปั จ จั ย กระตุ้ น
(Motivational Factors) เช่น งานที่ท้าทาย การ'ฝึกอบรม การชื่นชม ยอมรับ และเงื่อนไขใน การ
ทางาน องค์การก็ไม่สามารถรักษาพนักงานไว้ได้ และถึงแม้ว่าองค์การจะมีปัจจัยกระตุ้น แต่ หาก
พนักงานรู้สึกว่าปัจจัยสุขอนามัยมีไม่ เพียงพอ องค์การก็ไม่สามารถรักษาพนักงานไว้ได้เช่นกัน ซึ่งผล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการยืนยัน ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg
นอกจากนี้ มีการศึกษาล่าสุดสาหรับบริหารคนเก่งในโรงเรียนของ Davies and Barbara J.
(2011) ได้ศึกษาและนาเสนอรูปแบบกระบวนการการบริหารคนเก่งในโรงเรียนในประเทศสหราช
อาณาจักร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา (Talent Management in Education) กล่าวคือ รูปแบบ
กระบวนการบริหารคนเก่งมีจุดเริ่มต้นคือค่านิยมหลักของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นแกนกลางในการนาไปสู่
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เป้าหมายของการบริหารคนเก่ง ทั้งนี้โรงเรียนควรกาหนดกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง การประเมินผล
ของโรงเรียน การปรั บปรุ งพัฒ นา และการเรียนรู้ของครูและบุคลากรแบบมืออาชีพ และทุกส่ว น
สัมพันธ์กันเป็นกระบวนการการบริหารคนเก่ง ดังแผนภาพที่ 2

Core Values
Strategy
School
Evaluation

School
Improvement
Plan

Professional
Learning

Performance
Management
Talent
Management

แผนภาพที่ 2 An integrated talent-management process model (Davies and Davies,
2011)
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นอกจากนี้ Davies and Davies. ได้นาเสนอกระบวนการของการบริหารคนเก่งในโรงเรียน
เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ (Defining Organizational Strategy and
value)
2. การประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง (Talent Identification)
3. การพัฒนาคนเก่ง (Talent Development)
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง (Talent Culture)
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ (The Way Forward)
ในแต่ละขั้นตอนเป็นกระบวนการบริหารคนเก่งซึ่งมีขั้นตอนการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล
สาเร็จเป็น 9 ประการ คือ
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับทิศทาง
และเป้าหมายขององค์การ
2. การกาหนดการประเมินที่ชัดเจนและจริงจัง
3. การทาความเข้าใจผลการปฏิบัติงานกับศักยภาพของบุคคล
4. บุคลากรต้องคิดแบบก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองตามความสามารถที่ไม่ใช่การพัฒนา
บุคลากรตามปกติขององค์การ
5. การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพและทาให้เป็นวัฒนธรรมขององค์การ
6. การสร้างโครงสร้างที่สนับสนุนการบริหารคนเก่ง
7. การสร้างวัฒนธรรมที่เชื่อมั่นว่าทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาได้
8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การอื่นๆ
9. การนาเอาการบริหารคนเก่ง ไปบูรณาการกับกระบวนการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั่วทั้ง
องค์การ
จากความหมายและระบบของการบริหารคนเก่งที่กล่าวมานั้น การบริหารคนเก่ง (Talent
Management) จึงเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องกับ
องค์การในภาพรวม โดยกระบวนการนั้นประกอบด้วย การกาหนดกลยุทธ์และค่านิยมขององค์การ
เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมาย การประเมินเพื่อค้น หาคนเก่ง โดยการกาหนดการประเมินที่ชัดเจน
และจริงจังและสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในองค์การอย่างทั่วถึง การพัฒนาคนเก่ง โดยการสร้าง
ความตระหนักในการพัฒนาตนเองและให้นาคนคนอื่นในการพัฒนาได้ การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคน
เก่ง โดยการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพ สร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาได้
พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายกับองค์การอื่นเพื่อร่วมกันพัฒนา รวมทั้งการบูรณาการการบริหารคนเก่ง
ให้สอดคล้องประสานกับกระบวนการพัฒนาด้านต่างๆทั่วทั้งองค์การ
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูง
แนวคิดของการเป็นองค์การสมรรถนะสูงมีมานานกว่า 30 ปีแล้ว จุดเริ่มต้นคือ ผลงานของ
นักวิชาการที่รู้จักกันดีในวงการบริหารคือ Frederick Taylor และผลงานของ Henry Fords ซึ่ง
แนวคิดของทั้งสองคนนี้คือ การปรับปรุงผลผลิตและทาให้เกิดความประหยัดทางด้านค่าใช้จ่าย ซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวจะเป็นการสั่งการ จากระดับบนลงล่าง ในช่วงเวลาต่อมาเกิดสหภาพแรงงาน(Unions)
ซึ่งเป้าหมายของการมีสหภาพมิใช่เป็นการเรียกร้องค่าจ้างเท่านั้นแต่สิ่งที่คนงานต้องการคือ การได้รับ
การปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี มิใช่มองคนเป็นเหมือนปัจจัยอย่างหนึ่งในการผลิตเท่านั้นซึ่งต่อมาก็ เกิด
ขบวนการทางด้านมนุษย์นิยม (Humanistic Management Practices)
หลังจากนั้นมีความพยายามอีกมากมาย ที่จะหาวิธีการที่จะเพิ่มผลผลิตการปรับปรุงองค์การ
ที่ เ รี ย กว่ า OD
(Organizational
Development) เช่ น แนวคิ ด ของการปรั บ รื้ อ ระบบ
(Reengineering) การปรับปรุงองค์การ (Reorganization) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่
เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงแบบที่เกิดจากผู้บริหารระดับบน (Top – Down Initiatives) ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการ
เหล่านี้ล้วนแต่ทาลายความผูกพันที่มีอยู่ในตัวคน (Human Commitment) และทาลายศักยภาพ
ของคนในการเรียนรู้ ทุกคนต้องการรูปแบบใหม่ในการเพิ่มผลผลิตที่แตกต่างที่ไม่ได้มาจากเบื้องบน ไม่
ใช้แต่เงินเป็นแรงจูงใจ แต่แรงจูงใจมาจากเบื้องล่าง จากการที่คนรู้สึกว่าตัวเองมีความสาคัญและมี
ส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ที่สาคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารในทุกๆ องค์การทั้งภาครัฐและเอกชน คือความ
มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะพั ฒ นาองค์ ก ารของตนให้ เ ป็ น องค์ ก ารที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง (High Performance
Organization: HPO) หรือองค์การที่เป็นเลิศ (Excellence Organization) กันทั้งสิ้น เนื่องจาก
องค์ก ารที่ มีขีด สมรรถสู งนั้ น ย่ อมจะเป็นรากฐานและแนวทางที่ ส าคั ญที่จ ะทาให้ อ งค์ก ารประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว ปัจจุบันหน่วยงานเอกชนหลายแห่งได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
ความจาเป็นของการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง เช่น การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ประกาศ
ออกมาอย่างชัดเจนว่าต้องการก้าวสู่ความเป็นเลิศ (Moving Forward to High Performance
Organization)
2.2.1 ความหมายและคุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูง (High Performance
Organization :HPO)
การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO)
เป็นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ที่องค์การชั้นนาทั่วโลกต้องการที่จะบรรลุ เช่น บริษัทพลังงานชั้นนาของ
ประเทศไทยได้ตั้งวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยใช้องค์ประกอบในการขับเคลื่อนที่
สาคัญ 2 ประการคือการพัฒนาเรื่องของคนและเทคโนโลยี ในการพัฒนาบุคลากรการมุ่งสู่องค์กรแห่ง
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ความเป็นเลิศนี้ไม่ได้มีคานิยามหรื อหลักปฏิบัติที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับมุมมองหรือปัจจัยภายในและ
ภายนอกขององค์กรนั้นๆ (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551) ซึ่งสามารถสรุปได้พบสังเขป
ดังนี้
ปตท.ได้นิยามคาว่าองค์การแห่งความเป็นเลิศนั้น หมายถึง “องค์การที่ประสบความสาเร็จ
อย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ
และผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน และมีความสามารถเด่นชัด ในการสร้างมาตรฐาน
การทางานที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างและธารงไว้ในความสามารถทางการแข่งขันที่เหนือกว่า”
สาหรับหน่วยราชการนั้น การที่จะเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงย่อมไม่ สามารถที่จะวัดได้
ด้วยผลตอบแทนทางธุรกิจเช่นเดียวกับองค์การธุรกิจ อย่างไรก็ดีได้มีความพยายามในการที่จะให้คา
จากัดความหรือนิยามของหน่วยราชการ ที่เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
พสุ เดชะรินทร์ (2549) ให้นิยามองค์การสมรรถนะสูง หมายถึง องค์การที่ประสบผลสาเร็จ
อย่างต่อเนื่องมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ
และผลตอบแทนต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย อย่ างยั่ง ยืน และมี ค วามสามารถอย่า งเด่ นชั ดในการสร้ า ง
มาตรฐานการทางานที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างและธารงไว้ในความสามารถทางการแข่งขันที่เหนือกว่า
กระทรวงพลังงาน (2550) ให้ความหมายของ องค์การสมรรถนะสูง หมายถึงองค์ การที่เก่งมี
แผนรองรับกับสภาวะต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทางาน
จากรอบด้านทุกมุมมอง ทาให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับและมีเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อก้าวเข้าสู่
องค์การสมรรถนะสูงประกอบด้วย 7 มิติ ดังนี้ การนาองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ การ
มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการและผลลัพธ์การดาเนินการ
ธงชัย สมบูรณ์ (2551) ให้แนวคิด High Performance Organization โดยสรุปเป็นองค์การ
ที่รอบรู้ (well rounded organization) มีแผนรองรับสภาวการณ์ต่าง ๆ ชัดเจน มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทางานจากรอบด้านทุกมุมมอง กล้าที่จะนาฐานคติของ Risk
Management มาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับกาละและเทศะ ทาให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลาและคุณภาพผลงานดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับและตั้งอยู่บน
คติที่ว่า (1) เป็นเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันที่ต้องมีจินตทัศน์ (vision) เป็นองค์กรที่เก่งกาจ
ในเรื่องของการตัดสินใจ ที่รวดเร็ว มีการใช้กระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย (2) ต้องมีขีด
ความสามารถที่เหนือกว่าผู้อื่น (beyond normal competency) มีขีดความสามารถเหนือผู้อื่น
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่าและสามารถจะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
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(3) เป็นหัวใจซึ่งเกี่ยวข้องกับคน รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นสินทรัพย์ในเชิงกลยุทธ์ (strategic
asset) และใช้แนวคิดที่สามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและคนเหมือนกับทรัพย์สินอื่น ๆ
Kaplan และ Norton (2001) สองนักวิชาการผู้พัฒนาแนวคิดเรื่อง Balanced Scorecard
(BSC) ได้มีการคัดเลือกองค์การต่างๆ ทั่วโลกทั้งภาคราชการและเอกชนที่นาแนวคิดของ BSC ไปปรับ
ใช้แล้วมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ให้เข้ามาอยู่ใน Balanced Scorecard Hall of Fame โดยตัวอย่าง
ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับเลือกให้เข้ามาอยู่ใน BSC Hall of Fame ประกอบด้วย
• City of Brisbane
• City of Charlotte
• Defense Finance and Accounting Service
• Economic Development Administration
• Fulton County School
• Grupo Nacional Provincial
• Royal Canadian Mounted Police
• Royal Norwegian Air Force
• TENNESSEE VALLEY AUTHORITY
• Texas State Auditor’s Office
• U.S. National Reconnaissance Office
• UK Ministry of Defense
• University of California, San Diego
• U.S. Army
Kaplan และ Norton (2001) ได้ศึกษาถึงแนวทางในการปฏิบัติขององค์การเหล่านี้ว่ามี
แนวทางอย่างไร โดยสามารถกลั่นออกมาเป็นแนวทางหลักๆ ที่จะทาให้องค์การมีความมุ่งเน้นไปที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy-Focused Organization) ได้ทั้งหมดห้าประการ ได้แก่
หลักการที่ 1 ผู้นาต้องเป็นผู้ทาการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงองค์การ (Mobilize
change through executive leadership)
หลักการที่ 2 การแปลงยุทธศาสตร์สู่สิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Translate strategy into
operational terms)
หลักการที่ 3 การทาให้ทั้งองค์การสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ (Align the
organization to the strategy)
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หลักการที่ 4 การจูงใจเพื่อให้ทุกคนให้ความสาคัญและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
(Motivate to make strategy everyone’s job)
หลักการที่ 5 การดูแลให้การบริหารยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง (Govern
to make strategy a continual process)
Holbeche (2005) กล่าวถึง องค์การสมรรถนะสูง คือ องค์การที่มีขีดความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง เป็นองค์การแห่งนวัตกรรม สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยึดระบบการ
บังคับบัญชาที่เข้มข้นจนเกินไป กระตุ้นให้คนในองค์การสร้างวัฒนธรรมองค์การโดยระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์การ
Buytendijk (2006) จาก Business Performance Management 2 ได้กล่าวถึง องค์การ
สมรรถนะสูงว่า เป็นสิ่งจาเป็นที่องค์การต้องสร้างองค์การสมรรถนะสูงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง Buytendijk ยังพบว่า HPO ประกอบไปด้วย
คุณลักษณะที่สาคัญ 5 ประการ คือ
1. มีการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และดาเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างมั่นคง
และต่อเนื่อง
2 มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภายใน (พนักงานขององค์กร)และภายนอกองค์กร
(ลูกค้า, supplier และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ)
3. มีการกาหนดกลยุทธ์และวางแนวทางที่ทาให้พนักงานขององค์กรรู้ว่าต้องทาอย่างไรเพื่อให้
เกิดผลดีต่อองค์กร
4. สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
5. มีการจัดองค์กรที่มีรูปแบบเรียบง่ายและมีการประสานงานระหว่างกันตลอดเวลา
Blanchard (2007) กล่าวว่าเป็นองค์การที่สามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง ในขณะที่
พนักงานมีความพึงพอใจ และมีความมุ่งมั่นต่อความสาเร็จสูงเช่นกัน
Miller (2009) ได้เขียนรายงานเรื่อง องค์การสมรรถนะสูง (HPO) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคาจัด
ความขององค์การสมรรถนะสูง ที่มาและการประเมิน โดยนาเสนอในแง่ของคุณความดีและคุณค่าบน
พื้นฐานของความเชื่อมั่นในงานของ BAHA ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวัดการตัดสิน, บรรทัดฐาน เพื่อประเมิน
และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น Miller กล่าวว่าระบบการทางานและทีมงานที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วน
เชื่อมโยงที่สาคัญกับแนวคิดการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การมีระบบการทางานที่เป็นเลิศเป็น
การออกแบบงานว่าจะมอบหมายงานให้กับบุคคลหรือทีม ในขณะที่การมีทีมงานที่เป็นเลิศจะเป็น
พืน้ ฐานที่สาคัญในการทางานที่จะนาไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ทีมงานที่เป็นเลิศจะรู้จักลูกค้าของ
ตนเป็นอย่างดี จะรู้ว่าทาอย่างไรงานของตนจึงจะสามารถพัฒนาขึ้นได้เรื่อย ๆ สามารถประเมินผลงาน
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ของตนเองได้และมีเทคนิคที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้ทีมงานที่เป็นเลิศจะมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการปกครองตนเองคือผู้บริหารต้องให้อิสระในการบริหารงานแก่ทีมงานด้วย
การมุ่งสู่ทีมงานที่เป็นเลิศนี้จะสามารถดาเนินการได้ผลในทางปฏิบัติจาเป็นต้องมีการเปลี่ยน
กระบวนการท างานและวั ฒ นธรรมองค์ กรกุ ญแจที่ส าคัญ ของการมุ่ง สู่ องค์ กรแห่ ง ความเป็ นเลิ ศ
ประกอบไปด้วย
1. การออกแบบองค์กร กระบวนการทางาน
2. โครงสร้างองค์กรที่ปรับตัวได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของ
ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
3. มีลาดับชั้นการปกครองน้อย หรือให้อานาจการบริหารแก่ทีมงานต่าง ๆ ให้มากที่สุด
4. มีระบบการเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน
5. พนักงานต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานและเป้าหมายทางการเงิน, คุณภาพ และ
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอย่างดี พนักงานต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทางานของ
ตนเองอยู่เสมอ หรือกล่าวได้ว่า องค์กรแห่งความเป็นเลิศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
Linder และ Brooks (2004) จากบริษัทที่ปรึกษาทางการจัดการ ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO Characteristics) โดยให้ความหมายว่า เป็นองค์กรที่ประกอบด้วย
ด้วยคุณลักษณะสาคัญหกประการ ได้แก่
1. การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ (Client-centered)
2. การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome-oriented)
3. สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (Accountable)
4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovative and flexible)
5. พร้อมที่จะทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Open and collaborative)
6. มีความมุ่งมั่น (Passionate)
Jupp และ Younger (2004) ที่ปรึกษาจาก Accenture ได้ระบุไว้ว่าองค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูงควรประกอบด้วยคุณลักษณะทั้งหมดเจ็ดประการ
1. มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการนาเสนอคุณค่าอย่างต่อเนื่อง (Relentlessly outcome and value
focused)
2. มีประสิทธิภาพสูง (Highly efficient)
3. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมและพร้อมจะเปลี่ยนความคิดไปสู่การ
ปฏิบัติ (Aware of changes in their environments, and able to translate insight into
action)
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4. มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่น ในขณะเดียวกันก็ดาเนินการจัดหาผู้อื่น
ให้มาทาในกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก (Highly focused on their core capabilities, and
adopt outsourcing strategies to improve efficiencies in noncore activities)
5. เป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่นสูง (Highly agile)
6. ให้ความสาคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร (Committed to the growth and
development of their employees)
7. มีผู้นาที่มีความมุ่งมั่นและกล้า (Headed by courageous leaders)
ในอเมริกาและในอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก ได้มีการกาหนดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสาหรับ
การดาเนิ นงานขององค์การต่างๆ โดยในอเมริกานั้นมีการมอบรางวัล ให้กับองค์การที่สามารถ
ดาเนินงานได้ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานเหล่านั้น (Malcolm Baldrige National Quality Award)
ส่วนในประเทศไทยทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติก็ได้มีการนาเกณฑ์ MBNQA มาปรับเป็นเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับและ
พัฒนาองค์การธุรกิจของไทยสู่ความเป็นองค์การชั้นเลิศ ต่อมาทางสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดทาเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วย
ราชการใช้ในการประเมินผลตนเอง อันจะนาไปสู่การยกระดับการปฏิบัติงานของภาครัฐ โดยถ้า
องค์การใดที่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่านี้ได้ในระดับที่ดี ย่อมจะเป็นเหมือนกับเครื่องรับรองถึง
ความเป็นเลิศขององค์การได้ในระดับหนึ่ง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) มีทั้งสิ้น 7
หมวด ประกอบไปด้วย
หมวด 1 การนาองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
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ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) ได้ให้ความหมายองค์การสมรรถนะสูงว่า หมายถึง
1) องค์การที่ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืนในการดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยผลิต
สินค้าและบริการได้อย่างมีคุณภาพ
2) สามารถดึงส่วนที่ดีที่สุดของบุคลากรมาใช้และรักษาคนที่ดีที่สุดไว้ได้
3) เป็นองค์การที่มีความคล่องตัวสามารถปรับปรุงการดาเนินงานให้ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างรวดเร็ว
4) มีกระบวนการทางาน เทคโนโลยี และลักษณะคนที่มีความสอดคล้องกัน
A. A. Waal (2005) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูงและได้รวบรวมความหมายของ
องค์การสมรรถนะสูง และจัดกลุ่มของความหมายไว้ดังแสดงในตารางดังนี้
ตารางที่ 2. 1 ความหมายขององค์การสมรรถนะสูง
ความหมาย
1. องค์การซึ่งมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

นักวิชาการ
Collins & Porras,1997
Van den Berg & De Vries, 2004
Weick & Sutcliffe 2001
2. องค์การที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ Kotter & Heskette 1992
สิ่งแวดล้อม
Weick & Sutchiffe, 2001 ,Light 2005
3. องค์การที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้ McGee 2004
อย่างรวดเร็ว
Light, 2005
4. องค์การที่ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานใน
Miller & Breton-Miller,2005
ระยะยาว
Light, 2005
5. องค์การที่มีการจัดการในลักษณะบูรณาการ
Lawler et al; 1998
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์โครงสร้าง O’Reilly & Pfeffer 2000
กระบวนการ และคน อย่างทั่วถึงทั้งองค์การ
6. องค์การที่เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
Holbeche, 2005
พัฒนาขีดความสามารถหลักขององค์การ
Lawler et al; 1998 , O’Reilly & Pfeffer 2000
7. องค์การที่ใช้เวลาในการปรับปรุงเงื่อนไขการ
Holbeche, 2005 ,Kling,1995
ทางานและพัฒนาโอกาสให้กับบุคลากรในองค์การ Lawler et al; 1998 , O’Reilly & Pfeffer 2000

ที่มา : Waal, 2005
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นอกจากนี้ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) ได้ให้ความหมายองค์การสมรรถนะสูงที่ให้
ความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเป็นองค์การที่คล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agility) ใช้ศักยภาพของ
บุคลากรเต็มที่และรักษาคนดีไว้ได้ (Bring out & Retain the best) มีปัจจัยต่างๆสอดคล้องสัมพันธ์
กัน ทั้ งกลยุ ทธ์ โ ครงสร้ างและเทคโนโลยีข ององค์ก าร(Alignment) และเป็ นองค์ การที่ ประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน (Most sustainably successful) ดังแสดงในแผนภาพที่ 3

ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
(Most sustainably successful)

ความคล่องตัว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Agility)

HPO ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ปัจจัยต่าง ๆ สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน (Alignment)

ใช้ศักยภาพบุคลากรเต็มที่และรักษาคนดีไว้ได้
(Bring out & Retain the best)

แผนภาพที่ 3 ลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม
(Social Responsibility) ที่มา : ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, (2550)
Waal (2005) เสนอลั กษณะตัว แบบขององค์ การสมรรถนะสู งดังนี้ 1) มีโครงสร้างของ
องค์การ (organizational structure) ประกอบด้วย แบบ (Design) กลยุทธ์ (strategy) การจัด
กระบวนการ (process) เทคโนโลยี (technology) และโครงสร้างองค์การมีความสั มพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมภายนอก 2) มีวัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย ความเป็นผู้นา (leadership) ปัจเจก
บุคคล และบทบาท (individual & roles) วัฒนธรรม (culture) ทั้งโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ
ส่งผลต่อ 3) พฤติกรรมของสมาชิกในองค์การอันจะนาไปสู่องค์การสมรรถนะสูง ดังแผนภาพที่ 4
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Model of HPO
External Environment

Organizational Structure
- Organizational Design
- Strategy
- Process
- Technology
Organizational Culture
- Leadership
- Individuals & Roles
- Culture

Behavior of
Organizational
Members

HPO

แผนภาพที่ 4 ตัวแบบองค์การสมรรถนะสูง ของ Waal (2005)
นอกจากนี้ Waal (2007) ได้ให้นิยาม องค์การสมรรถนะสูง คือ องค์การที่บรรลุผลทาง
การเงินที่ดีกว่ากลุ่มที่เปรียบเทียบกัน โดยการจัดโครงสร้าง การจัดการที่รวมกันและวางแนวทางโดย
การพัฒนาความสามารถหลักอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติต่อลูกจ้างเหมือนเป็นทรัพย์สินหลักอย่าง
แท้จริง จาแนกหลักของ High Performance Organization (HPO) ที่มีผลต่อพฤติกรรมของคนใน
องค์การเป็น 4 ปัจจัย คือ วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ (โครงสร้างที่เป็นทางการ ระบบ
กระบวนการ นโยบาย กลยุ ทธ์ การออกแบบองค์การเทคโนโลยี) ความเป็นผู้ นาขององค์การ
สิ่งแวดล้อมภายนอก (องค์การคู่แข่ง องค์กรเปรียบเทียบ องค์การสาธารณะและทางกฎหมาย ลูกค้า
ซัพพลายเออร์ ผู้ร่วมงาน) และได้ศึกษาเรื่ององค์การสมรรถนะสูงมาอย่างต่อเนื่อง จนได้ข้อสรุป
คุณลักษณะขององค์การสมรรถนะสูงไว้ 5 องค์ประกอบ 35 คุณลักษณะ Waal (2012) ดังตารางที่
2.2
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ตารางที่ 2. 2 คุณลักษณะในแต่ละองค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูง
องค์ประกอบ
1. คุณภาพการ
บริหาร
(Management
Quality)

2. ความเปิดเผย
และมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ
(Openness &
Action
Orientation)
3. ทิศทางระยะ
ยาว(Long -Term
Orientation)

4. การปรับปรุง
และการทาใหม่อยู่
ตลอด
(Continuous
Improvement &
Renewal)

5. คุณภาพ
บุคลากร
(Employee
Quality)

คุณลักษณะ
1. ฝ่ายบริหารได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ
2. ฝ่ายบริหารมีความซื่อสัตย์สุจริต
3. ฝ่ายบริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้สมาชิกองค์กร
4. ฝ่ายบริหารใช้วิธีการตัดสินใจที่รวดเร็ว
5. ฝ่ายบริหารใช้วิธีลงมือกระทาการที่รวดเร็ว
6. ฝ่ายบริหารฝึกสอนให้สมาชิกองค์กรทางานให้ได้ผลสาเร็จที่ดีขึ้น
7. ฝ่ายบริหารเน้นการทางานให้ได้ผลสาเร็จ
8. ฝ่ายบริหารมีประสิทธิผลมาก
9. ฝ่ายบริหารใช้ความเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง
10. ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจ
11. ฝ่ายบริหารให้สมาชิกองค์กรรับผิดชอบผลงานของตนเองเสมอ
12. ฝ่ายบริหารตัดสินใจชัดเจนเกี่ยวกับสมาชิกที่ไม่มีผลงาน
13. ฝ่ายบริหารพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพนักงานบ่อย ๆ
14. สมาชิกองค์กรใช้เวลามากกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และการเรียนรู้
15. สมาชิกองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสาคัญ ๆ เสมอ
16. ฝ่ายบริหารยอมให้ทาผิดพลาดได้
17. ฝ่ายบริหารยินดีต้อนรับความเปลี่ยนแปลง
18. ผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กร
19. องค์กรรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
20. องค์กรมุ่งหมายที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
21. ฝ่ายบริหารอยู่กับบริษัทมาเป็นเวลานานแล้ว
22. ฝ่ายบริหารใหม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งจากภายในองค์กร
23. องค์กรเป็นสถานที่ทางานที่มั่นคงสาหรับสมาชิกองค์กร
24. องค์กรใช้กลยุทธ์ที่ทาให้ตัวองค์กรโดดเด่นแตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ
25. ในองค์กร กระบวนการได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
26. ในองค์กรกระบวนการได้รับการทาให้ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง
27. ในองค์กรกระบวนการได้รับการจัดให้เป็นไปในแนวเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
28. ในองค์กรทุกอย่างที่สาคัญต่อผลการปฏิบัติงานได้รับการรายงานอย่างชัดเจน
29. ในองค์กรสมาชิกองค์กรได้รับรายงานข้อมูลทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินและที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง
การเงิน
30. องค์กรคิดสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เป็นสมรรถภาพหลักขององค์กร
31. องค์กรคิดสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
32. ฝ่ายบริหารบันดาลใจให้สมาชิกองค์กรทางานได้ผลสาเร็จเป็นพิเศษ
33. สมาชิกองค์กรมีความสามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
34. องค์กรมีคนทางานที่หลากหลายและที่เสริมสร้างซึ่งกันและกัน
35. องค์กรเติบโตผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับซัพพลายเออร์และ/หรือลูกค้า

ที่มา : Waal (2012)

2. การสื่อสาร
เปิดเผยทั่วทัง้
องค์กร
(S=Share
Information
and Open
Communicat
ion)
3. ใช้ความพึง
พอใจของ
ลูกค้าเป็น
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
(R=Relentles
s Focus on
Customer
Result)

2.ความเปิดเผย และ
มุ่งเน้น
การปฏิบัต(ิ Openness &
Action Orientation)

3.ทิศทางระยะยาว(Long
-Term Orientation)

1. การมี
วิสัยทัศน์ที่ทุก
คนมองเห็น
ภาพและมุ่งมั่น
ไปสู่เป้าหมาย
(C=Compelli
ng Vision)

Blanchard
(2007)

1.คุณภาพการบริหาร
(Management
Quality)

De. Waal
(2012)

หมวด 2 การ
วางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์

หมวด 3 การให้
ความสาคัญกับ
ผู้รบั บริการและผู้มี
ส่วนได้
ส่วนเสีย

3. การมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์และทา
ให้ทั่วทั้งองค์กร
ดาเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
(strategic focus
and alignment)

หมวด 1 การนา
องค์การและหมวด
7 ผลลัพธ์การ
ดาเนินการ

PMQA
(2006)

2. การมีค่านิยม
ร่วมกันของ
บุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร (shared
values)

1. การตั้งเป้าหมาย
ที่ท้าทายและ
แสวงหาแนวทางใน
การบรรลุเป้าหมาย
นั้น (setting
ambitious
targets and
achieving them)

Buytendijk
(2006)

3. ตระหนักถึงการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาวะ
แวดล้อมและพร้อม
จะ
เปลี่ยนความคิด
ไปสู่การปฏิบัติ
(Aware of
changes in their
environments,
and able to
translate insight
into action)

Jupp และ
Younger
(2004)
1. มุ่งเน้นทีผ่ ลลัพธ์
และการ
ตระหนักในค่านิยม
(Relentlessly
outcome and
valuefocused)
และ มีผู้นาทีม่ ี
ความมุ่งมั่นและ
กล้า (Headed by
courageous
leaders)
2. มีประสิทธิภาพ
สูง (Highly
efficient)

3 การทาให้ทงั้
องค์การสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ (Align
the organization
to the strategy)

-

หลักการที่ 1 ผู้นา
ต้องเป็นผู้ทา
การขับเคลื่อนและ
เปลี่ยนแปลง
องค์การ
(Mobilize
change through
executive
leadership)

Kaplan และ
Norton (2004)

2. เปิดเผยและพร้อมที่จะทางาน
ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น (Open and
collaborative)

3. การมุ่งเน้นทีผ่ ู้รบั บริการ
(Client-centered)
4.การมุง่ เน้นทีผ่ ลผลิตและ
ผลลัพธ์ (Outcome-oriented)

3. มุ่งความสาเร็จที่ยั่งยืน
(Aim for Sustainable
Success Over The
Long- Term)

3. การมุ่งเน้นที่
ยุทธศาสตร์
และการทาให้ทั่ว
ทั้งองค์การ
ดาเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
(Strategic focus
and alignment)

-

Linder และ Brooks (2004)

2.การกระจายอานาจการ
ตัดสินใจทั่วทัง้ องค์กร
(S=Shared Power and
High Involvement)

1.ทาในสิ่งที่ถูกต้อง สร้าง
และพัฒนาองค์กรให้ดึงดูด
คนเข้ามาทางาน(Focus
on The [Right Things)

Holbeche
(2004)

2. การมีค่านิยม
ร่วมกันของ
บุคลากรทั่วทั้ง
องค์การ (Shared
values)

1. การตั้งเป้าหมาย
ที่ท้าทาย
และแสวงหา
แนวทางใน
การบรรลุเป้าหมาย
นั้น (Setting
ambitious
targets and
achieving them)

Gartner Group
(2004)
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จากแนวคิดลักษณะองค์การสมรรถนะสูงดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ได้ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2. 3 วิเคราะห์องค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตามแนวคิดต่างๆ

หมวด 5 การ
มุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล

5. เป็นองค์กรที่มี
ความยืดหยุ่น
(business
agility)-

ที่มา : ปรับเพิ่มเติมจาก พสุ เดชะรินทร์, (2549)

-

หมวด 4 การวัด
การวิเคราะห์
และการจัดการ
ความรู้และหมวด
6 การจัดการ
กระบวนการ

4.การแปลงยุทธ์
ศาสตร์ไปสู่สิ่งที่
สามารถเข้าใจ
และปฏิบัติได้
(translating
strategy into
operational
terms)

4. มีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
(O=Ongoing
Learning) และ
ระบบโครงสร้าง
กระบวนการ
ทางานสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อ
วิสัยทัศน์ ทิศทาง
กลยุทธ์ของ
องค์กร
(E=Energizing
Systems and
Structures)

4.การ
ปรับปรุงและ
การทาใหม่
อยู่ตลอด
(Continuou
s
Improveme
nt &
Renewal)

5.คุณภาพ
บุคลากร
(Employee
Quality)

PMQA
(2006)

Buytendijk
(2006)

Blanchard
(2007)

De. Waal
(2012)
Jupp และ
Younger
(2004)
4. มุ่งเน้นในสิ่งที่
ตนเองมี
ความสามารถหรือ
โดดเด่น ใน
ขณะเดียวกันก็
ดาเนินการจัดหาผู้อื่น
ให้
มาทาในกิจกรรมที่
ไม่ใช่
กิจกรรมหลัก (Highly
focused on their
core
capabilities, and
adopt outsourcing
strategies to
improve
efficiencies in
noncore activities)
5.ให้ความสาคัญต่อ
การ
เติบโตและพัฒนาของ
บุคลากร
(Committed to the
growth and
development of
their employees)
และ เป็นองค์การที่มี
ความ
ยืดหยุ่นสูง (Highly
agile)
5.การจูงใจเพื่อให้
ทุกคนให้
ความสาคัญและ
ปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์
(Motivate to
make strategy
everyone’s job)

4.การแปลง
ยุทธศาสตร์สู่สิ่งที่
สามารถจับ
ต้องได้ (Translate
strategy into
operational
terms) และการ
ดูแลให้การบริหาร
ยุทธศาสตร์เป็น
กระบวนการที่
ต่อเนื่อง (Govern
to make strategy
a continual
process)

Kaplan และ
Norton (2004)

5.เป็นองค์การที่มี
ความยืดหยุ่น
(Business agility)

4. การแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่
สิ่งที่สามารถเข้าใจ
และ
ปฏิบัติได้
(Translating
strategy
into operational
terms)

Gartner Group
(2004)

5. บูรณาการความ
ต้องการที่แตกต่างหรือ
ขัดแย้งกันของคนใน
และนอกองค์กร
(Reconcile Different,
Potentially
Conflicting,
Stakeholder Needs)

-

Holbeche
(2004)

5. มีความกระตือรือร้น
(Passionate) และ
ตรวจสอบได้
(Accountable)

4. มีความคิดสร้างสรรค์
และ
มีความยืดหยุ่น
(Innovative and
flexible)

Linder และ Brooks
(2004)
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PMQA (2006)

Jupp และYounger (2004)

Kaplan และ orton (2004)

/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

2.ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3.การมีทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร

/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

Linder และBrooks (2004)

Buytendijk (2006)

1.คุณภาพการบริหาร

Holbeche (2004)

Blanchard (2007)

/
/
/
/
/

องค์ประกอบ

Gartner Group (2004)

De. Waal (2012)

จากการสังเคราะห์ตารางดังกล่าว สรุปคุณลักษณะร่วมในแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้

/
/
/
/
/

ผลการสรุปคุณลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การสมรรถนะสูง ตามการสังเคราะห์จาก
ตารางตามแนวคิดของ Waal, (2012) Blanchard, (2007) Buytendijk, (2006) PMQA, (2006)
Jupp และYounger, (2004) Kaplan และ Norton, (2004) Gartner Group, (2004) Holbeche,
(2004) และ Linder และ Brooks, (2004) เป็นดังนี้
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. การมีทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
2.2 แนวทางปฏิบัติเพื่อนาสู่การเป็นองค์การสมรรถนะสูง
จิรประภา อัครบวร (2551) ได้นาเสนอวิธีการปฏิบัติเพื่อนาไปสู่ความเป็นองค์การสมรรถนะ
สูงดังนี้
1. องค์การประกาศชัดเจนว่าจะเป็น “องค์การที่มีสมรรถนะสูง”
2. มีการกาหนดนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้อง
3. มีการจัดทาเป้าหมายที่สอดคล้องกันในระดับองค์การ - หน่วยงาน - บุคคล
4. มีการตั้งเป้าหมายในงานที่พัฒนา หรืองานใหม่มากกว่างานประจา
5. มีการตั้งเป้าหมายผลงานในระดับประสิทธิผล มากกว่าประสิทธิภาพและผลกระทบ
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และเสนอวิธีการปฏิบัติเป็นรูปแบบของแนวทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสอดคล้องกับการ
เป็นองค์การสมรรถนะสูง (HPO Model for alignment HR functions) ดังแผนภาพที่ 5
1. สรรหาบุคลากร
ที่มีความสามารถสูง

6. ออกแบบกระบวน
การทางานที่มีประสิทธิภาพ

2. สร้างวัฒนธรรม
องค์การที่ทาให้บุคลากร
มีค่านิยมร่วม

กาหนด
เป้าหมายที่ชัดเจน

ขององค์ การ
เป้ าหมายที่ชัดเจน
4. จ่ายค่าตอบแทน

5.ฝึกอบรม พัฒนา
บุคลากรตามจุดแข็งและมุ่งผลงาน

3. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและชัดเจน

ตามผลการปฏิบัติงาน

แผนภาพที่ 5 รูปแบบขององค์การสมรรถนะสูงที่มีความสอดคล้องกับการบริหารบุคคล
(HPO Model for alignment HR functions (จิรประภา อัครบวร, 2551)
นอกจากนี้ Linder & Brooks ได้เสนอวิธีการที่จะนาองค์การไปสู่องค์การสมรรถนะสูงไว้ดังนี้
1. การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย (Strategic and Policy Making)
2. การออกแบบองค์การและกระบวนการทางาน (Organization and Process Design)
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
4. การมีพันธมิตรและเครือข่าย (Partnering)
5. การดาเนินงานที่ดี (Operations)
6. การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Marketing and CRM)
7. การจัดหาและการขนส่ง (Procurement and Logistics)
8. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
9. การบริหารข้อมูลสารสนเทศ (Information Management)
Miller (2009) อธิบายหลักการและวิธีปฏิบัติของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศได้โดยใช้
ตัวอย่างคุณลักษณะเฉพาะขององค์การแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบว่าเมื่อก้าวไปสู่องค์การแห่งความเป็น
เลิศแล้วคุณลักษณะนั้นๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ดังตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2. 4 High Performance organization shift
From …
High Control
Produce Things
Individual Decisions
Individual Reward
Vertical-functional Organization
Fixed Structure
Companies with Walls
Financial Secrecy
Blame-Fix the Person

To …
High Trust
Produce Knowledge
Team Decisions
Team-based Reward
Horizontal-Flow-based Organization
Dynamic Structure
Companies without Walls
Open-book Management
Blame-Fix the Process

ที่มา : Miller (2009)
จากตารางดังกล่าว แสดงถึง High Control to High Trust จากองค์การที่ใช้การควบคุมสูง
เป็นองค์การที่ใช้ความเชื่อใจ Miller เชื่อว่าองค์กรที่ใช้ความเชื่อถือหรือเชื่อใจพนักงานในองค์การจะ
ทุ่มเทพลังในการทางานอย่างเต็มที่ ทาให้ผลดาเนินงานโดยรวมของบริษัทดีขึ้นนอกจากความไว้วางใจ
ภายในองค์การแล้วยังต้องสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์การ เช่น ลูกค้า
Supplier ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างสังคมแห่งความไว้วางใจ การดาเนินธุรกิจหรือกิจการใด ๆ ก็จะ
ประสบความสาเร็จโดยง่าย Focus on Making “Things” to Making “Knowledge” จากองค์การ
ที่มุ่งผลิตสิ่งของไปสู่องค์การที่มุ่งผลิตองค์ความรู้ Miller กล่าวว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์การคือ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถ ทรัพยากรอื่น ๆ ไม่ว่า
จะเป็น ทุน ที่ดิน แรงงาน ก็ไม่ส ามารถเทียบคุณค่ากับทรัพยากรมนุษย์ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้
ความสามารถได้นักเศรษฐศาสตร์รุ่นก่อน ๆ เชื่อว่าคุณค่าถูกสร้างขึ้นจากทุนและแรงงาน แต่ปัจจุบัน
คุณค่าถูกสร้างขึ้นจาก “ผลิตภาพในการผลิต” และ “นวัตกรรม” ซึ่งสองสิ่งนี้สร้างขึ้นจาก “ความรู้”
ทั้งสิ้น
Individual Decisions Making to Team Decisions Making จากการตัดสินใจโดยบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งสู่การตัดสินใจโดยทีมเดิมการตัดสินใจจะกระทาโดยผู้ที่มีอานาจ
Individual Rewards to Team-based Reward จากการให้รางวัลรายบุคคลไปสู่การให้
รางวัลเป็นทีม
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Vertical-to Horizontal Organization Miller เห็นว่าการควบคุมการทางานในลาดับการ
บังคับบัญชาระดับแรกขององค์การจะทาได้ง่ายกว่า
Fixed Structure to Dynamic Structure เทคโนโลยี การตลาด วิธีการผลิตและจัด
จาหน่าย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และโครงสร้างขององค์การ
เพื่อให้องค์การสามารถดารงอยู่ได้ ดังนั้นโครงสร้างและบุคลากรในองค์การต้องมีความยืดหยุ่นพร้อม
รับสถานการณ์ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกเมื่อ
Companies with Walls to Companies without Walls องค์การแบบดั้งเดิมยึดมั่นกับ
ความเป็นตัวของตัวเองคิดว่าตนเองสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเอง แต่องค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้น
ให้ความสาคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับลูกค้าและSupplier เป็นอันมาก
Financial Secrecy to Open-Book Management องค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศนั้นต้อง
พยายามสร้างให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับองค์การ ตรวจสอบการทางานและผลการดาเนินงานขององค์การอยู่เสมอ หากพบความ
ผิดปกติอันใดต้องรีบแจ้งเพื่อหาทางแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงองค์การต่อไป
Blame the Person to Blame the Process สมาชิกในทีมต้องรับผิดชอบร่วมกัน หาก
เกิดปั ญหาต้ องน าปั ญหามาวิเคราะห์ ส าเหตุและแก้ไขร่ว มกัน ซึ่งจะนาไปสู่ การแก้ไขปัญหาที่
กระบวนการ ทาให้องค์การสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ Lawler (2005) กล่าวถึงการสร้างองค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศว่าเป็นเรื่องที่มี
ความสาคัญ พื้นฐานที่สาคัญในการสร้างองค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศคือ ทุนมนุษย์, การพัฒนา
ศักยภาพขององค์การ และความสามารถในการแข่งขันขององค์การ มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับพนักงาน
ขององค์การทั้งในเรื่องการส่งมอบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ อานาจในการบริหารงานและรางวัลแก่
พนักงานปัจจัยแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันในปัจจุบันทา
ให้องค์การต้องมีการยกระดับคุณภาพในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นหนักใน 4 ประเด็น ดังนี้
คุณภาพของสินค้าและบริการ ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ ความรวดเร็วในการนาสินค้าและ
บริการออกสู่ตลาด นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ ในอดีตองค์การไม่จาเป็นต้องให้
ความสาคัญกับทุกประเด็นข้างต้น แต่ในปัจจุบันภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง ลูกค้ามีความต้องการที่ไม่
จากัด กล่าวคือต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคาถูก ต้องการทางเลือกในการใช้สินค้าที่
หลากหลาย ทาให้องค์การต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ในการที่องค์การจะสามารถเป็นผู้นาได้นั้นต้องคานึงถึง
ปัจจัยที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) ทุนมนุษย์ 2) ศักยภาพขององค์การ 3) ความสามารถหลักของ
องค์การ ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถหลักขององค์การนั้นขึ้นอยู่กับทุนมนุษย์เป็นสาคัญ
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ดังนั้ น องค์ก ารต้ องให้ ความส าคั ญกับ การพั ฒ นาศักยภาพของทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์ การเพราะ
ทรั พยากรมนุ ษย์ ที่มีคุณภาพและมีความเก่งนั้นจะสามารถนามาซึ่งการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การได้
ศักยภาพขององค์การและประสิทธิผลขององค์การ องค์การต้องมีศักยภาพที่นาตนเองไปสู่
การเป็ นที่ยอมรับ และสามารถยกระดับผลการดาเนินงานของตนเองให้ สูงขึ้นศักยภาพนี้ต้องเป็น
ศักยภาพที่เหนื อคู่แข่งขัน และสามารถทาให้องค์การแข่งขันในตลาดได้ การมีศักยภาพในการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเป็นศักยภาพที่สาคัญและสร้างขึ้นได้ยาก เนื่องจากเมื่อ
องค์การมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม พนักงานในองค์การก็ต้องมีการปรับตัวด้วย ดังนั้น
ศักยภาพขององค์การจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดพนักงานที่มีคุณภาพ
ความสามารถหลักขององค์การและประสิทธิผลขององค์การ เป็นความเก่งขององค์การที่ทา
ให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันความสามารถหลักนี้ต้องเป็นความสามารถที่เหนือคู่แข่ง เลียนแบบ
ได้ยาก องค์การต้องพยายามรักษาและพัฒนาความสามารถให้อยู่กับองค์การได้นานที่สุด
การค้นหาความได้เปรียบในการแข่งขัน องค์การจาเป็นต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร การดาเนินงานจะเป็นได้ดีถ้า
หากผู้บริหารเข้าใจสิ่งแวดล้อมที่ องค์การจะต้องเผชิญ รวมทั้งความเกี่ยวข้องระหว่างการกาหนดกล
ยุทธ์กับความสามารถและศักยภาพขององค์การ นอกจากนั้นสิ่งสาคัญที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขันคือทุนมนุษย์ที่ทาให้องค์การมีความสามารถและศักยภาพ นอกจากนั้นทุนมนุษย์หรือ
พนักงานในองค์การยั งเป็ นผู้ กาหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันขององค์การซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญในการ
ดาเนินงานขององค์การ พนักงานขององค์การต้องมีทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น มีความเชี่ยวชาญในการ
ทางานของตน สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว มีทักษะในการ
แก้ปัญหา จึงจะสามารถทาให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันได้
องค์การที่มีความสามารถในการแข่งขัน สิ่งสาคัญในการจัดการองค์การคือการจัดลาดับ
โครงสร้างขององค์การ การให้ผลตอบแทนแก่พนักงานขององค์การ การจัดองค์การที่เหมาะสมจะทา
ให้องค์การมีความได้เปรียบในการแข่งขันปัญหาในการจัดการองค์การคือ จะจัดองค์การอย่างไรให้
องค์การมีความคล่องตัว มีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
Ojha (2005) ได้เสนอวิธีการขับเคลื่อนไปสู่องค์การสมรรถนะสูง (HPO) ต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะที่สาคัญดังนี้
1. Focus จากภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้องค์การต้องให้ความสาคัญกับ
ความเก่งที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งต้องมีการสร้างเครือข่าย
และพันธมิตรในการดาเนินธุรกิจด้วย
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2. Responsiveness องค์การต้องมีการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
3. Variability องค์การต้องสามารถปรับโครงสร้างต้นทุนและกระบวนการผลิตที่ยืดหยุ่น
เพื่อที่จะลดความเสี่ยงและทาให้ธุรกิจมี productivity สูง สามารถควบคุมต้นทุนได้ มีการใช้ทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถคาดการณ์ในเรื่องการเงินได้
4. Resilience องค์การต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนภัยคุกคามที่
อาจจะเกิดขึ้นได้
จากที่กล่าวมานั้นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จึงเป็น
องค์การที่เก่งในการทางาน มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มี
ผลกระทบต่ อการทางาน ด้านต่างๆ มุ่งเน้นการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีผลงานดี เป็นที่ยอมรับ มีการดาเนินงานอย่างมีระบบและสัมพันธ์กัน
ทั้งโครงสร้ าง วัฒ นธรรม บุ คลากร รวมทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกด้ว ย ซึ่งกระบวนการต่างๆต้อง
ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน และลักษณะขององค์การสมรรถนะสูง ที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิดของ
Waal (2007) ซึ่งทาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อสรุป คือ องค์การสมรรถนะสูง คือองค์การที่มี
คุณภาพการบริหาร มีความเปิดเผยและมุ่งเน้นการปฏิบัติ มีทิศทางระยะยาว มีการปรับปรุงและการ
ทาใหม่อยู่ตลอดและมีคุณภาพของบุคลากร
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
2.3.1 ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์
คาว่า “Strategy”
มาจากคาว่า “Strategos” ในภาษากรีก ที่เกิดจากคาว่า
“Stratos” ซึ่งหมายถึง “army” หรือ “กองทัพ” ผสมกับคาว่า “agein” ซึ่งหมายถึง “lead”
หรือ “นาหน้า” จึงทาให้เกิดการตีความว่าหมายถึง “leading the total organization” หรือ
“การนาทางให้องค์การโดยรวม” ซึ่งมีนัยทั้งเชิงจุดมุ่งหมายและวิธีการว่าต้องการจะทาอะไรให้สาเร็จ
และทาอย่างไร (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2548: 16) เมื่อพิจารณาถึงนิยามของกลยุทธ์และ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคธุรกิจเอกชน มีนักวิชาการได้แสดงทรรศนะไว้หลายท่าน ดังนี้
Certo และ Peter (1991) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึ ง วิธีการดาเนินงานที่
มั่นใจได้ว่าจะนาไปสู่ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ และนิยามการจัดการเชิงกลยุทธ์
หมายถึ ง กระบวนการที่ ต่อเนื่ อ งและมีการทบทวนกระบวนการเวียนไปมาตลอดเวลา เพื่อให้
องค์การโดยรวมสามารถดารงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
Wheelen และ Hunger (2004) กล่ าวว่ า การจัดการเชิง กลยุ ทธ์ หมายถึง การ
กาหนดการดาเนินการขององค์กรในระยะยาว ซึ่งมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหา
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โอกาสและอุปสรรค ประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดเด่น และจุดด้อย รวมไปถึง การกาหนด
กลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินและควบคุมกลยุทธ์
Wright และคณะ (1992) ให้นิยามกลยุทธ์ หมายถึง แผนของผู้บริหารระดับสูงที่จะ
นาไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์การ ส่วนการจัดการเชิงกลยุทธ์
หมายถึงกระบวนการต่อเนื่องในการกาหนดภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์การภายใต้บริบทของ
สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ การกาหนดกลวิธีที่เหมาะสม การปฏิ บัติงานตามกลวิธีที่กาหนดไว้
การใช้อานาจในการควบคุมกลยุทธ์ เพื่อทาให้มั่นใจว่ากลวิธีขององค์การที่นามาใช้สามารถนาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
พสุ เดชะรินทร์ และชัยวัฒน์ หฤทัยพันธุ์ (2553) กล่าวถึงกลยุทธ์ไว้ ดังนี้ ถ้าเปรียบ
องค์การเป็นเรือลาใหญ่ลาหนึ่ง กลยุทธ์ก็เปรียบเสมือนหางเสือเรือที่ช่วยในการกาหนดและกากับ
ทิศทางของเรือ รวมทั้งเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ที่ช่วยให้การขับเคลื่อนเรือไปถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
จากสภาพแวดล้อมและบริบทการดาเนินงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นทุกขณะ
ทาให้ผู้บริหารในองค์การต่างๆ ไม่สามารถบริหารองค์การโดยขาดทิศทางและแผนงานที่ชัดเจนได้
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในองค์การมากขึ้น
ไพโรจน์ ปิยวงศ์วัฒนา (2545) ให้ความหมายของ การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง
การบริหารองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อ มที่เปลี่ยนแปลง
รวมทั้งต้องคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
จากแนวคิดข้างต้น ที่กล่าวมา สรุปได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการดาเนินงานที่ผ่าน
การวางแผนอย่างรอบคอบ และมั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้
ส่วนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการดาเนินงานที่มีความต่อเนื่อง ตั้งแต่การกาหนดเป้าหมาย
ขององค์การภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อม การกาหนดกลวิธี การปฏิบัติงาน และการควบคุมกล
ยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะนาองค์การไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
2.3.2 ความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีบริหารที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารในยุคปัจจุบัน
เมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น ผู้บริหารจึงต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้ โดยคานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อองค์การได้อย่างเหมาะสม ดังที่สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2540)
กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์กลายเป็นหัวใจสาคัญต่อความสาเร็จของธุรกิจสมัยใหม่ ดังนั้น
ผู้บริหารที่จะประสบความสาเร็จในการแข่งขันสาหรับอนาคตจะต้องเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่ดีด้วย
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จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ (2546) กล่าวถึงประโยชน์ของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อองค์การ 4 ประการ ดังนี้
1) กาหนดทิศทางขององค์การ (Set Direction) กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้
ผู้ บ ริ ห ารเกิ ด ความเข้ า ใจต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและมี วิ สั ย ทั ศ น์ ต่ อ อนาคต ท าให้ ส ามารถก าหนด
วัตถุประสงค์และทิศทางการดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ (Harmony) การจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ความ
สนใจกับการกาหนด การประยุกต์ การตรวจสอบ และควบคุมกลยุทธ์ในฐานะที่เป็นระบบหนึ่ง
ซึ่งแนวคิดนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของสมาชิกในองค์การ ทาให้การจัดสรรทรัพยากรและการ
ดาเนินงานเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ
3) สร้างความพร้อมให้แก่องค์การ (Provide Readiness) การศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการเชิงกลยุทธ์ จะช่วยให้ผู้บริหาร และสมาชิกของ
องค์การเกิดความเข้าใจในภาพรวมและศักยภาพขององค์การ ตลอดจนอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อม
ที่มีต่อองค์การ ทาให้องค์การมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายของสถานการณ์
ที่จะเกิดขึ้น
4) สร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Improve Competitive Efficiency)เนื่องจาก
การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร ขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาศักยภาพแก่
สมาชิก ตลอดจนช่วยสร้างความเข้าใจและแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
คู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจภาพรวม ความต้องการ
ขององค์การ และความสามารถปัจจุบันขององค์การ จึงทาให้สามารถจัดลาดับความสาคัญในการ
ดาเนินงานและเป้าหมาย ทาให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.3 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานหลายองค์ประกอบ
ตามทรรศนะของนักวิชาการแต่ละท่าน ดังต่อไปนี้
Wheelen และ Hunger (2004) เสนอองค์ประกอบพื้นฐาน ของกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 4 องค์ประกอบซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องดังนี้
1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental scanning)
กระบวนการจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ์เ ริ่ม ต้น จากการวิ เ คราะห์ ตรวจสอบและประเมิ น
สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกองค์ ก าร โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ระบุ ปั จ จั ย เชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic factors) ทั้งปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อเป็น
ตัวกาหนดอนาคตขององค์การ ซึ่งวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่นิยมใช้กันมากคือ การวิเคราะห์

41
SWOT (SWOT analysis) โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunities) และภาวะคุกคาม (Threats)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยตัวแปร 2 ตัว คือ
โอกาสและภาวะคุกคาม ซึ่งอยู่ภายนอกองค์การ เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระยะสั้น มีการ
เปลี่ ย นแปลงอยู่ เสมอ และมีผ ลกระทบเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรง ได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับงาน
(ลูกค้า กลุ่มผลประโยชน์ คู่แข่ง ชุมชน ฯลฯ) และปัจจัยทางสังคม (เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย
เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม)
ส่วนการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยอีก 2 ตัว คือ
จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นขององค์ ก าร ซึ่ ง ได้ แ ก่ โครงสร้ า ง วั ฒ นธรรม และทรั พ ยากรขององค์ ก าร
ซึ่งจุดแข็งที่สาคัญจะกลายเป็นความสามารถหลัก (core competencies) ที่สามารถนามาใช้สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
2) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation)
การก าหนดกลยุ ท ธ์ คื อ การจั ด ท าแผนระยะยาวเพื่ อ น ามาใช้ บ ริ ห ารงาน
ให้เหมาะสมกับโอกาสและปัญหาอุปสรรคที่เป็นอยู่ในขณะนั้น รวมทั้งจะต้องสอดคล้องกับจุดแข็ง
จุดอ่อนขององค์การ โดยมักจะกาหนดเป็นพันธกิจ (Mission) ขององค์การ กาหนดวัตถุประสงค์
(Objective) การพัฒนากลยุทธ์ (Strategies) และการกาหนดนโยบาย (Policy) เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
การกาหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาได้โดยใช้ TOWS Matrix
จากการศึกษาวิธีการดังกล่าวของ Weihrich and Koontz (2005:93-94) พบว่ามีแนวคิดที่สาคัญ
สรุปได้ดังนี้
การประเมินสถานการณ์โดยใช้ TOWS Matrix มีขอบเขตที่กว้างและให้ความสาคัญ
กับมุมมองที่ต่างออกไป ตารางการคิดแบบ TOWS นี้ เป็นกรอบการวิเคราะห์การคิดอย่างเป็นระบบที่
ช่วยในการจับคู่เอาโอกาสและภาวะคุกคามภายนอกกับจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์กรเข้าด้วยกัน
เป็ น เรื่ องธรรมดาที่บริ ษัทจะระบุจุ ดแข็งจุดอ่อนของตนเอง เช่นเดียวกับการระบุโ อกาสกับภาวะ
คุกคามสภาพแวดล้อมจากภายนอก แต่สิ่งที่เรามักจะมองข้ามคือการเชื่อมโยงปัจจัยที่สาคัญเหล่านี้
ซึ่งต้องการกลยุทธ์ในการดาเนินการที่แตกต่างกันในการจัดการทางเลือกที่จะนาไปสู่กลยุทธ์อย่างเป็น
ระบบ
กลยุทธ์ถูกกาหนดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คือ โอกาสและภาวะ
คุกคาม และสภาพแวดล้อมภายใน คือ จุดแข็งและจุดอ่อน ดังนี้
1. กลยุ ท ธ์ WT เป็น ยุ ทธศาสตร์ ที่มี เ ป้า หมายเพื่อ ลดจุ ด อ่อ นและภาวะคุก คาม
ซึ่งองค์การอาจต้องดาเนินการ เช่น รวมบริษัทเข้าด้วยกัน ตัดทอนค่าใช้จ่าย หรือสะสางหนี้ชาระ
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2. กลยุทธ์ WO เป็นความพยายามที่จะลดจุดอ่อนและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโดย
อาศัยความสามารถหรือสมรรถนะจากภายนอก เช่น เทคโนโลยีหรือคนที่มีความสามารถตามที่
ต้องการที่จะช่วยให้บรรลุความสาเร็จจากการใช้ประโยชน์ในโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก
3. กลยุ ทธ์ ST อยู่ บนพื้นของจุดแข็งองค์การที่จะจัดการกับภาวะคุกคามภายนอก
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มศักยภาพก่อน แล้วค่อยลดข้อที่เป็นภาวะคุกคามภายหลังซึ่งองค์การอาจใช้
เทคโนโลยี การเงิน การจัดการ หรือความเข้มแข็งทางการตลาดเพื่อจัดการภาวะคุกคามมาจาก
คู่แข่งขัน
4. กลยุ ทธ์ SO สภาวการณ์ที่อ งค์การต้ องการจะเกิดขึ้ นเมื่อองค์การสามารถใช้
จุดแข็งภายในเพื่อสร้างประโยชน์จากโอกาสภายนอก สิ่งนี้คือเป้าหมายของการประกอบการในการ
เปลี่ยนจุดยืนตามข้อมูลในตาราง หากมีจุดอ่อนองค์การจะต้องพยายามต่อสู้เพื่อเอาชนะให้ได้ ซึ่งจะ
ทาให้เข้มแข็งขึ้น หากเผชิญกับภาวะคุกคามก็จะต้องรับมือให้ได้เพื่อมุ่งจัดการให้เป็นโอกาสสาหรับ
องค์การ ทางเลือกดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 6 ดังนี้
จุดแข็งภายใน(S)
เช่ น ด้ า น ก า รบ ริ ห า รจั ดก า ร ก า ร
ปฏิ บั ติ งาน การเงิน การตลาด การวิ จั ย
และพัฒนาการดาเนินงานต่างๆ เป็นต้น
โอกาสภายนอก(O)
รวมถึ ง ความเสี่ ย งด้ ว ย เช่ น สภาพ
เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันและ
อนาคต การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ การให้ บ ริ ก ารและ
เทคโนโลยี
ภาวะคุกคามภายนอก(T)
เช่ น การขาดแคลนพลั ง งาน การ
แข่งขันสภาพเศรษฐกิจและการเมือง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลิตภัณฑ์
ใหม่
การให้ บ ริ ก ารและ
เทคโนโลยี

จุดอ่อนภายใน(W)
เช่ น ด้ า นการบริห ารจั ด การ การ
ปฏิบั ติงาน การเงิน การตลาด การ
วิจัยและพัฒนาการดาเนินงานต่างๆ
เป็นต้น
SO
WO
เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ มี ศั ก ยภาพในการประสบ Mini-Maxi เป็นกลยุทธ์เพื่อเอาชนะ
ความสาเร็จสูงสุดโดยการใช้ประโยชน์จาก จุดอ่อนให้ได้รับประโยชน์จากโอกาส
จุดแข็งขององค์การเพื่อให้ได้ประโยชน์จาก ภายนอก
โอกาสภายนอกมากที่สุด
ST
Maxi-Mini เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ จุดแข็ง
เพื่อจัดการกับภาวะคุกคามหรือหลีกเลี่ยง
ปัญหา

WT
Mini-Mini เป็นกลยุทธ์เพื่อลดจุดอ่อน
และหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม เช่น การ
ลดค่า ใช้จ่ า ย การสะสางหนี้สินหรือ
การรวมธุรกิจ

แผนภาพที่ 6 TOWS Matrix สาหรับการกาหนดกลยุทธ์
แหล่งที่มา : Weihrich, Heinz. and Koontz, Harold.(2005). Management: a global
perspective. 11thed. Singapore: McGraw-Hill. pp.94.
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Wheelen and Hunger (2004: 114-115) ได้นาเอาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยได้อธิบายและยกตัวอย่างการกาหนดกลยุทธ์ในบริษัทธุรกิจแห่งหนึ่งซึ่ง
เมื่อสรุ ป แนวคิดแล้ ว จะเห็ น ว่าคล้ ายคลึ งกันมาก โดย Wheelen and Hunger ได้กล่ าวว่ า
การประเมิ น สถานการณ์ อ งค์ ก ารด้ ว ยการ SWOT Analysis สามารถใช้ ใ นการก าหนดกลยุ ท ธ์
ที่เหมาะสมได้จานวนมาก การใช้ TOWS Matrix (TOWS เป็นคาเรียกอีกคาหนึ่งของ SWOT) จะ
ช่วยอธิบายถึงวิธีการในการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งโอกาส ภาวะคุกคามที่องค์การเผชิญ
อยู่กับจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในเพื่อนาไปสู่ผลการกาหนดกลยุทธ์ 4 ด้าน ทาให้ได้
ใช้การระดมสมองเพื่อกาหนดกลยุทธ์ ที่อาจจะไม่ได้คานึงถึง และยังผลักดันให้ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์
ได้สร้างสรรค์วิธีการไปสู่ความเจริญก้าวหน้าพอๆกับกลยุทธ์การชะลอตัวและยังสามารถนาไปกาหนด
เป็นกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับฝ่ายได้อีกด้วย
การคิดชุดของกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การนั้น Wheelen and Hunger กล่าว
ว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อมโยงมุมมองทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกัน ดังนี้
กลยุทธ์ SO กาหนดขึ้นโดยการพิจารณาถึงวิธีการที่องค์การจะใช้จุดแข็งภายใน
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโอกาส
กลยุทธ์ ST พิจารณาถึงจุดแข็งขององค์การหรือหน่วยงานเพื่อหาวิธีหลีกเลี่ยงภาวะ
คุกคาม
กลยุทธ์ WO เป็นความพยายามที่จะเอาประโยชน์จากโอกาสโดยการหาทางเอาชนะ
จุดอ่อน
กลยุทธ์ WT พิจารณาถึงการตั้งรับหรือลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม
TOWS Matrix เป็นประโยชน์มากในการกาหนดชุดทางเลือกที่จะใช้เป็นกลยุทธ์
สาหรับผู้ที่มีอานาจตัดสินใจซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ไม่ได้คานึงถึง TOWS Matrix สามารถใช้กับ
หน่ ว ยงานในภาพรวมทั้ ง หมดหรื อ อาจใช้ ส าหรั บ หน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ งในองค์ ก ารเท่ า นั้ น
อย่างไรก็ดี TOWS Matrix เป็นเพียงวิธีการเดียวในหลายๆ วิธีการที่จะกาหนดเป็นทางเลือกสาหรับ
สร้างกลยุทธ์ได้ วิธีการอื่นเป็นการประเมินแต่ละหน่วยงานในองค์การตามกรอบกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปได้
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด การก าหนดกลยุ ท ธ์ โ ดยใช้ ต าราง TOWS Matrix ของ
นักวิชาการทั้ง 4 คน สรุปว่า การเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในเข้า
ด้วยกันเพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์ขององค์การนั้น เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติ
ที่ส่งผลทาให้ได้กลยุทธ์ที่ตรงประเด็น ชัดเจนและท้าทายต่อการพัฒนาศักยภาพเชิงรุกขององค์การ
โดยกลยุทธ์ SO นั้นเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการใช้จุดแข็งในองค์การร่วมกับโอกาสที่เอื้อจากภายนอก เป็น
การคิดในเชิงรุกที่ดึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นขององค์การมาใช้ได้อย่างเต็มที่ กลยุทธ์ WO เป็นวิธีการ
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ที่จะลดจุดอ่อนภายในองค์การให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุด โดยใช้ข้อได้เปรียบหรือโอกาสจาก
ภายนอกมาช่วยแก้ไข เช่น กาลังคน เทคโนโลยี ฯลฯ กลยุทธ์ ST เป็นวิธีดาเนินการในลักษณะที่เสริม
จุดแข็งภายในก่อนเพื่อป้ องกัน ภาวะคุกคามจากภายนอก ส่ ว นยุทธศาสตร์ WT นั้น เป็นกลยุทธ์
ที่แสดงถึงความพยายามที่จะลดจุดอ่อนภายในองค์การ ซึ่งเป็นการดาเนินการในเชิงรับและในเวลา
เดีย วกันจะต้องคิดหาวิธีที่จะหลีกเลี่ ยงภาวะคุกคามหรือข้อจากัดจากภายนอกให้ ได้ ซึ่งอาจเป็น
วิธีการใหม่ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนขององค์การ
3.3.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy implementation)
การปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นกระบวนการดาเนินงานโดยนากลยุทธ์ที่กาหนดไว้มาสู่
การปฏิบัติ ด้วยการจัดทาเป็นโปรแกรมการดาเนินงาน การจัดทางบประมาณ และวิธีการดาเนินงาน
ในขั้นนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์ก าร โครงสร้างและระบบการจัดการทั้งหมด
ทั่วทั้งองค์การก็ได้ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ โดยทั่วไปจะเป็นหน้าที่ของสมาชิกองค์การในระดับกลาง
และระดับล่าง โดยที่ผู้บริหารระดับสูงทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ เนื่องจากเป็นแผนปฏิบัติการ การ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์จึงเกี่ย วข้องกับการตัด สินใจประจาวันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อไปใช้ในการ
ดาเนินงาน
3.3.4 การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and control)
การประเมิ น ผลและการควบคุ ม เป็ น การตรวจสอบกิ จ กรรมและผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบดูว่าผลการปฏิบัติงานจริงกับที่ตั้งความมุ่งหวังไว้ บรรลุผลตาม
เป้าหมายหรือไม่ เพื่อที่จะนาข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินไปแก้ไขต่อไป
บุ ญ เกี ย รติ ชี ว ะตระกู ล กิ จ (2549 ) กล่ า วว่ า กระบวนการตั ด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์
มีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 4 ประการ คือ
1.การตรวจสอบปัจจัยแวดล้อม
2.การจัดทากลยุทธ์
3.การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
4.การประเมินผลและควบคุม
นอกจากนี้ จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2546) วัฒนา วงศ์เกียรติ
รัตน์ และคณะ (2548 ) ได้กาหนดองค์ประกอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน ได้แก่
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดทิศทางองค์การ การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การควบคุมและการประเมิน
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ในงานวิ จั ย นี้ ใ ช้ ก ระบวนการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ตามแนวคิ ด ของ Wheelen and
Hunger, (2004) เฉพาะสองขั้นตอนแรก คือ 1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาสและภาวะ
คุกคาม (SWOT) 2) การกาหนดกลยุทธ์
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนเก่ง (Talent Management)
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคนเก่งนี้ มีผู้ทาการศึกษาไว้มาก เริ่มจากการวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ การบริหารจัดการคนเก่ง และการบริหารคนเก่ง ซึ่ง
มีการวิจัยที่น่าสนใจ ตามลาดับดังนี้
ชนะ ธนสมบูรณ์ ( 2526 ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร” พบปัญหาและอุปสรรคของการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนคาทอลิก ดังนี้
1. ปัญหาด้านการได้บุคลากรมา ผู้บริหารเห็นว่า การสรรหาบุคลากรไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติ
ครบทุกด้านตามที่ต้องการ และบุคลากรบางประเภทหายาก เช่น ครูสอนภาษาอังกฤษ ดนตรี ศิลปะ
และวิชาชีพ ส่วนครูเห็นว่าการให้ได้บุคลากรมานั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารเพียงคนเดียว
ไม่มีการดาเนินงานในรูปคณะกรรมการและไม่มีการประกาศรับสมัครให้บุคลากรภายนอกทราบ รู้กัน
แต่วงภายในเท่านั้น
2. ปัญหาด้านการธารงรักษา ผู้บริหารเห็นว่า เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ทางโรงเรียนไม่
สามารถจัดให้ได้เท่าเทียมกับ โรงเรียนรัฐบาล ทาให้ครูลาออกไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลหรือประกอบ
อาชีพอื่นๆ และเมื่อทางานไปนานๆ ไม่มีการปรับขั้นเงินเดือนเหมือนโรงเรียนรัฐบาล ทาให้รายได้ของ
ครูไม่พอ ส่วนครูมีความเห็นเหมือนผู้บริหารในประการแรก และครูยังได้รับความสนใจจากผู้บริหาร
น้อยไปทาให้ขาดกาลังใจ
3. ปัญหาทางด้านพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารเห็นว่า ขาดปัจจัยในการจัดอบรมทางวิชาการและ
ส่งครูไปดูงาน กับครูไม่ชอบเข้ารับการอบรม ส่วนครูเห็นว่า ครูไม่ชอบเข้ารับการอบรมเช่นเดียวกับ
ผู้บริหาร และครูมุ่งหารายได้ ไม่คานึงถึงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตนเอง
4. ปัญหาด้านการพ้นจากงาน ผู้บริหารเห็นว่า ครูลาออกอย่างกระทันหันเมื่อสอบเข้ารับ
ราชการได้และครูลาออกได้ทันที แต่ทางโรงเรียนไม่สามารถให้ครูลาออกได้ตามความต้องการ ส่วนครู
เห็นว่าการพิจารณาให้ครูลาออกจากงานขาดหลักเกณฑ์ตายตัวที่แน่นอน และครูที่ออกจากงานกลับ
ได้รับเงินทดแทน แต่ครูที่ลาออกเองกลับไม่ได้อะไร
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วิทยา คู่วิรั ต น์ (2529) ทาการวิจัยเรื่อง “การศึ กษาปัญหาเกี่ ยวกับกระบวนการบริห าร
โรงเรียนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร” พบปัญหาในการบริหารงานบุคลากร สรุปได้
ดังนี้ “ปัญหาในด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พบว่า บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติหน้า ที่ได้ตรง
กับที่ได้รับมอบหมาย” การบารุงรักษา ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่ต่า การพัฒนาบุคลากร
บุคลากรไม่เต็มใจไปรับการอบรมสัมมนา การให้บุคลากรพ้นจากงานโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน คุรุสภาและของโรงเรียน
สกล รุ่งโรจน์ (2530) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ส านั ก งานการประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด :การศึ ก ษาเฉพาะกรณี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ” พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร มี
การแจ้งและรับทราบนโยบายอย่างกว้างๆ ในที่ประชุม มีการดาเนินการและการวางแผนงานอย่าง
เป็นระบบ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้ง 8 กิจกรรม โรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมาก แต่
กิจกรรมการฝึกอบรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและครู -อาจารย์ต้องการ
ให้ จั ดมากที่สุ ด มี การประเมิน ผลการจัด กิจกรรม แต่ผู้ บริ ห ารและครู -อาจารย์ มีค วามคิด เห็ นไม่
สอดคล้องกันในด้านการนาผลการประเมินไปใช้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรนั้น ได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณ ไม่มีการจัดสรรงบประมาณไว้เป็นสัดส่วน ตลอดจน
ขาดเอกสาร และตาราทางวิชาการ ที่จะเอื้ออานวยต่อการจัดกิจกรรม
สุนากรรณ ศิวะบวร (2533) วิจัยเรื่อง “ สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคลากรโรงเรียน
ในเครือภคินีเซนต์บอล เดอ ชาร์ตร” พบว่า สภาพการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน ในเครือภคินี
เซนต์บอล เดอ ชาร์ตร ทั้ง 4 ด้าน คือ การสรรหา การธารงรักษา การพัฒนา และการให้พ้นจากงาน
ปรากฏดังนี้ การสรรหาส่วนใหญ่มี การกาหนดนโยบาย การวางแผนกาลังคน มีการมอบหมายงานที่
สมดุลกับกาลังคน มีการคัดเลือกบุคลากรใหม่โดยการทดสอบและทดลองปฏิบัติงาน การธารงรักษา
ส่วนใหญ่มีการปฐมนิเทศโดยผู้บริหาร มีอัตราเงินเดือนเท่าเทียมกับรัฐบาล มีสวัสดิการด้านการเงิน
บุคลากรได้ทางานตามความรู้ความสามารถ เมื่อมีผลงานดีเด่นได้รับการยกย่องชมเชยและมอบสิ่ง
ตอบแทน การพัฒ นามี ก ารส่ ง บุ คลากรไปประชุ มอบรมสั ม มนาทางวิ ช าการ มี ห้ อ งวิ ช าการและ
ห้องสมุดสาหรับครู มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนับสนุนให้ใช้สื่อการเรียนการสอน
และเทคโนโลยี โดยครูผลิตขึ้นเองและทางโรงเรีย นจัดให้ การให้พ้นจากงาน มีการกาหนดระเบียบ
หลั กเกณฑ์เกี่ย วกับ การให้พ้น จากงาน มีบุคลากรลาออกไปทางานอื่นปีล ะประมาณ ร้อยละ 1-5
ลาออกเพราะเปลี่ยนอาชีพและได้งานอื่นที่ดีกว่า มีการจัดบริการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ แก่ครูที่พ้น
จากงานและพ้นจากตาแหน่ง บุคลากรที่เกษียณอายุมีน้อย การเชิญบุคลากรที่พ้นจากงานมาร่วม
กิจกรรมน้อยเช่นกัน
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วาสิตา ฤทธิ์บารุง (2548) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการคนเก่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขั น ขององค์การ พบว่า การบริห ารจั ดการคนเก่ง นั้น ประกอบด้ ว ย การสรรหาและ
คัดเลือกคนเก่งทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ การพัฒนาคนเก่ง การให้รางวัลและ ค่าตอบแทน
แก่คนเก่ง และการรักษาคนเก่ง โดยการพัฒนาระบบการบริหารคนเก่งนั้น จะต้อง พัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการ คนเก่งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การสูงสุด ซึ่งผู้บริหารขององค์การเอง นับเป็นส่วนสาคัญ ในการ
ผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ระบบการบริหารจัดการคนเก่งบรรลุ ตามเป้าหมายขององค์การที่
วางไว้
กรณีศึ กษาของ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธ รรม เป็นตัว อย่างขององค์การภาครัฐ ที่ใ ห้
ความส าคั ญกั บ ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น อย่ า งมากและมีค วามมุ่ ง มั่น ในการพัฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ป็ น
"คนเก่ ง " ที่ จ ะเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ในการน าไปสู่ ก ารเป็ น ราชทั ณ ฑ์ ชั้ น น าของอาเซี ย น โดยอาศั ย
HR Scorecard เป็นหลักในการสรรหา และใช้ Talent Management เป็นกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ขององค์การภาครัฐที่ให้ความสนใจกับ Trend
ใหม่ๆ ทาง HR แล้ว นาไปประยุกต์ใช้จริงในองค์การได้เป็นผลสาเร็จ โดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์คอย
ให้ การสนั บ สนุ น อย่ างจริ งจั งและต่อ เนื่ อง กรมราชทั ณฑ์ นั้น มีค วามขั ดเจนในเรื่ องขั้น ตอนของ
กระบวนการต่างๆ ใน Talent Management System พอสมควร จุดเด่น คือเรื่องของการจูงใจ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพ โดยอาศัยระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเข้ามาช่วย เพราะ
กรมราชทัณฑ์อยู่ในระบบราชการ จึงใช้เรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นเงินไม่ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
เงินไม่ใช่สิ่งจู งใจที่สาคัญส าหรั บ Talent เสมอไป ส่ว นปัญหาที่เกิดขึ้นในการนาไปประยุกต์ ใช้
เนื่ อ งมาจากการที่ เป็ น หน่ ว ยงานราชการ ท าให้ บางขั้ น ตอนของกระบวนการต่ างๆ ใน Talent
Management System เกิดความล่าช้าไปบ้าง และด้วยสาเหตุนี้ อาจส่งผลต่อการประยุกต์ใช้
แนวคิดใหม่ๆ ทาง HR เรื่องอื่นๆ ด้วย
กรณีศึกษาของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) เห็นความสาคัญของการวางแผนเตรียม
บุ ค ลากรเพื่ อ ทดแทนต าแหน่ ง งานที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ของธนาคาร และพั ฒ นาความรู้
ความสามารถไว้ร องรั บ การขยายธุร กิจที่จะมีในอนาคตขององค์การ เพื่ อให้ ส ามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการเติบโตของธนาคารได้ทันท่วงที จึงผลักคันให้เกิดโครงการ KTB Talent
ขึ้น ซึ่งได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว โครงการ KTB Talent ได้รับการตอบรับที่ดี
มากจากบุ ค ลากรภายในองค์ก าร ส่ ว นใหญ่ ให้ ความสนใจและมีค วามกระตื อร้ อร้ นที่ จะเข้ าร่ ว ม
โครงการ เพราะถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจและมีสิ่งจูงใจที่ทุกคนต้องการ คือ Fast Track และการ
ได้ประสบการณ์กับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย แต่กระบวนการคัดเลือกค่อนข้างเข้มข้น โดยมีการ
่
ตั้งเกณฑ์การประเมินไว้สูงมาก ทาให้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจานวนไม มากนั
กในแต่ละรุ่น ซึ่งถือเป็น
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ประโยชน์แก่องค์การที่จะได้ Talent ตัวจริง สาหรับโครงการนี้ สิ่งที่คนเป็น Talent ต้องทาเมื่อผ่าน
การคั ด เลื อ กแล้ ว มี ค่ อ นข้ า งมากและเกณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ อ นข้ า งสู ง อาจท าให้ Talent เกิ ด
ความเครียดได้ ทางแก้ปัญหาอาจจะไมใช่ที่การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ แต่ควรจะเป็นในเรื่องของ การให้
ผู้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนช่วยผ่อนคลายความเครียดตรงจุด นี้มากกว่า อาจจะด้วยการ พูดคุย ช่วย
สอนงาน รวมไปถึงการค่อยๆ มอบหมายงานที่ง่ายๆ ไปหางานที่ยาก เพื่อให้ Talent ได้ ปรับตัวและ
ค่อยๆ พัฒนาตนเองขึ้นเรื่อยๆ
พัลลภา เอี่ยมสอาด (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง "การสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่ง
ของกรุงเทพมหานคร,, เป็นการศึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่ง
ของกรุงเทพมหานคร โดยนาเสนอแนวคิดเชิงระบบในการบริหารจัดการคนเก่งตั้งแต่กระบวนการสรร
หา พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อค้นหา
คาตอบว่าอะไรคือ หลักการสาคัญในการสร้างระบบการบริหารจัด การคนเก่ง กลยุทธ์และเครื่องมือ
ใดบ้างที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคนเก่ง และอะไรคือปัจจัยแห่งความสาเร็จในการนา
ระบบการบริ ห าร จั ด การคนเก่ ง ไปใช้ ใ นองค์ ก าร โดยใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง เอกสาร (Documentary
Research) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบกรณีศึกษา (Case Study Research) หน่วยงานภาครัฐทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่นาระบบดังกล่าวไปใช้ ได้แก่ สานักงานบริหารงานบุคคลสหรัฐอเมริกา
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังได้สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-dept Interview)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูล ,ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใน
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่งของกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้ง 4 แห่ง พบว่า แต่ละกรณีศึกษามีจุดเด่นของระบบ
แตกต่างกันไป โดยสานักงานบริหารงานบุคคลสหรัฐอเมริกาจะให้ความสาคัญกับการ สรรหาคนเก่ง
จากภายนอกองค์การเนื่องจากมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูงด้านกฎหมายและงบประมาณในการ
ดาเนินการ ส่วนระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เน้นการสร้างคนเก่งที่ มีอยู่ภายในองค์การเพื่อให้มีความพร้อมสาหรับการดารงตาแหน่งในระดับสูง
และมีความเชี่ยวชาญในสายงานหลักของหน่วยงาน โครงการส่งเสริมข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของ
กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการพัฒนาและดึงศักยภาพของคนเก่งทุกระดับและ
ทุกตาแหน่งภายในหน่วยงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่วนโครงการ Bangkok HRD Pro ของ
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครมุ่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมให้เป็นนักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่พึงประสงค์ของหน่วยงานด้วยการเรียนรู้ใน 10 สถานีเพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
สาหรับข้อเสนอแนะการสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่งของกรุงเทพมหานคร เป็นการผสมผสาน
จุดเด่นที่ได้จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบของแต่ละกรณีศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ เชิง
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการสร้างระบบการบริหารจัดการคนเก่งของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย การสรรหาคนเก่ง ต้องมีการวิเคราะห์ภารกิจและความ ต้องการ
ก าลั ง คนคุ ณ ภาพเพื่ อ ทราบต าแหน่ ง งานหลั ก ที่ จ ะสร้ า งคนเก่ ง และสั ด ส่ ว นคนเก่ ง ที่ เ หมาะสม
กับหน่วยงานมีการสร้างต้นแบบคนเก่งเพื่อนิยามและกาหนดคุณลักษณะคนเก่งที่หน่วยงานต้องการ
พร้อมกาหนดกลยุทธ์การสรรหาคนเก่ง ที่หลากหลาย เข้มข้น โปร่งใส เป็นธรรมเพื่อสรรหาคนที่เก่ง
ที่สุดทั้งจากภายในและดึงดูดคนเก่งจากภายนอกหน่วยงาน ด้านการพัฒนาคนเก่ง กลุ่มเป้าหมายที่
จะได้รับการพัฒนามี 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Young Top Talents (ข้าราชการระดับ 3-5) และ กลุ่ม
Senior Top Talents (ข้าราชการระดับ6-7) โดยกลุ่มแรกพัฒนาภายในระยะเวลา 7-9 ปี และกลุ่มที่
สองพัฒนาภายในระยะเวลา 3-4 ปี เพื่อแต่งตั้งให้เป็นระดับ8 โดยผสมผสานเครื่องมือที่หลากหลาย
ในการพัฒนา เช่น การจัดทากรอบการสั่งสมประสบการณ์ การสอนงานและระบบพี่เลี้ยง การจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เป็นต้น ส่วนการรักษาคนเก่งต้องสร้างทั้งสิ่งจูงใจทั้ง
ที่เป็นตัวเงิน คือ การเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ และสิ่งจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงินคือ ความก้าวหน้าในอาชีพได้ถึง
ระดับ8 การออกแบบงานให้ท้าทาย การจัดการงานให้มีความยืดหยุ่นและสร้างสมดุลชีวิต การสร้ าง
ความภาคภู มิ ใ จ และรั ก ในองค์ ก าร รวมถึ ง การสร้ า งความผู ก พั น ทางสั ง คม สิ่ ง ส าคั ญ คื อ ต้ อ งมี
การทบทวนแต่ละ กระบวนการของระบบอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงระบบดังกล่าวให้เหมาะสมที่สุดกับ
บริบทของกรุงเทพมหานคร โดยมี ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ที่ต้องคานึงถึงเมื่อนาระบบดังกล่าวไปใช้
สามประการ ได้แก่ 1)การสร้างความตระหนักต่อคุณค่าของคนเก่ง (Talent mindset) ให้เกิดขึ้นกับ
คนในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้กาหนดนโยบายและสนับสนุนให้การ
ดาเนินการตามระบบ ประสบความสาเร็จ 2)เน้นการสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพเพื่อ สื่อ
ความคาดหวังที่มีต่อคนเก่งและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบซึ่งจะทาให้เกิดความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานจากคนทุกระดับภายในหน่วยงาน และ 3)การสร้างเครือข่ายคนเก่งเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ซึ่งถือเป็นรากฐานสาคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนกับหน่วยงาน
ประไพพรรณ สัมมาฐิติ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง "การบริหารจัดการคนเก่ง กรณีศึกษา
ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จากัด(มหาชน)" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ กระบวนการ
และวิธีการการบริหารจัดการคนเก่ง สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเก่ง และหา
แนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการคนเก่ง ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
จากัด(มหาชน) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจานวน 4 กลุ่ม ผลการศึกษาวิจัยพบว่า รูปแบบการ
บริหารจัดการคนเก่ง ธนาคารจะระบุคุณสมบัติและคุณลักษณะของคนเก่งที่ ธนาคารต้องการ เพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกพนักงานเข้าร่วมโครงการ International Graduate ซึ่ง
กาหนดเป็ น มาตรฐานไว้ แต่ อาจจะไม่ครอบคลุ ม มากนัก ทาให้ ได้คนเก่งที่ไ ม่เก่งจริงเข้า มาร่ว ม
โครงการด้วย กระบวนการ สรรหาคัดเลือกคนเก่ง ธนาคารจะให้วิธีการสรรหาจากบุคคลภายนอก
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โดย การเปิดรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต การรับสมัครผ่านมหาวิทยาลัยเป้าหมาย และการเปิด
โอกาสให้พนักงานภายในได้แนะนาคนเก่งเข้ามาสมัคร ส่วนการคัดเลือกนั้นจะใช้วิธีการหลากหลาย
ได้แก่ การทดสอบผ่านอินเตอร์เน็ต การทดสอบด้วยแบบทดสอบต่างๆ การสัมภาษณ์การจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นต้น ส่วนการพัฒนาคนเก่ง ธนาคารส่งเสริมสนับสนุนให้คน
เก่งได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงานในหลายรูปแบบ โดยเน้นการเรียนรู้จากการ
ทางาน (On The Job Training) การหมุนเวียนเพื่อเรียนรู้งานในแผนกต่างๆ (Job Rotation) และ
การฝึ ก กอบรมและดู ง านทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพใหม่ ๆ ในการท างาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เน้นการประเมินร่วมกันระหว่างคนเก่งและหัวหน้างาน โดยจะประเมิน
ตามเป้าหมาย (Job Objective) ที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้หากต้องการให้การประเมินมีความยุติธรรมมาก
ขึ้น อาจเพิ่มการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อให้ชัดเจนและยุติธรรมมากขึ้น การจ่ายค่าตอบแทน
และการให้รางวัล เน้นในเรื่องของผลตอบแทนที่เป็นปัจจัยภายนอกเป็นหลัก เช่น การให้เงินเดือน
สูง การจ่ายโบนัส การถือหุ้น โอกาสในการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
แต่เนื่องจากตาแหน่งงานในระดับสูงมีจากัดบางครั้งไม่ได้ตอบสนองความต้องการของคนเก่งได้ทุกคน
จึงสร้างความไม่พอใจให้กับคนเก่งที่ไม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง การรักษาคนเก่งเป็นกระบวนการที่
เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการคนเก่ง ทั้งนี้เพราะธนาคาร ฯ ได้มีการลงทุนในการสรรหาคัดเลือก
การพัฒนาฝึกกอบรมคนเก่งแล้ว จึงให้ความสาคัญกับการรักษาคนเก่งไว้ให้อยู่คู่กับธนาคารต่อไป
เพื่อให้คนเก่งได้ใช้ความสามารถในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับธนาคาร การสร้างแรงจูงใจ
และความพึงพอใจในการทางานให้คนเก่งเป็นสิ่งสาคัญในการรักษาคนเก่งให้มีความจงรักภักดีและ
อยู่กับธนาคารนานๆ ธนาคารเน้นการจูงใจโดยการให้รางวัลในรูปปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ทาให้
ปัจจุบั นการรักษาคนเก่งยังไม่ดีพอ ทั้งนี้ธนาคารควรหาแนวทางที่แตกต่างออกไป เพราะคนเก่ง
ต้องการการยอมรับจากบุคคลภายนอก ว่าตัวเองเก่งจริง มีความสามารถจริง การให้รางวัลทางใจ
หรือการให้รางวัลที่เป็นปัจจัยภายในจึงเป็นสิ่งสาคัญ มากกว่าการให้รางวัลที่เป็นปัจจัยภายนอกได้
เช่น การมอบหมายงานที่สาคัญให้คนเก่งทา การได้รับความไว้วางใจให้ทางานที่ท้าทาย เป็นต้น
จากการศึกษารูปแบบ กระบวนการ และวิธีการบริหารจัดการคนเก่ง ซึ่งได้กล่าวแล้วใน
ข้างต้นได้พบปัญหาและอุ ปสรรคในการบริหารจัดการคนเก่งโครงการ International Graduate
ของ ธนาคารคือ ปัญหาหลักเกิดจากการลาออกของคนเก่งมีสูง ซึ่งเกิดจากการซื้อตัวของธนาคาร
หรือบริษัทคู่แข่ง ทาให้สูญเสียคนเก่งหลังผ่านโครงการ IG เพราะฉะนั้นธนาคารต้องหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันการถูกซื้อตัวจากคู่แข่ง เพราะได้ลงทุนในการพัฒนาคนเก่งไว้สูง
การปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจัด การคนเก่ ง จะต้อ งวางแผนปรับ ปรุ ง ให้ มีค วามครอบคลุ ม ทุ ก
ขั้น ตอนและมีค วามชัด เจน รวมทั้งทุ กฝ่ ายจะต้ องให้ ค วามร่ว มมื อในการจัด การดัง กล่ าว เพื่ อให้
สามารถแก้ไขปัญหาตรงจุดและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการต่อไปได้
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มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2553) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนมนุษย์ กรณีศึกษา
กลุ่มธุรกิจผู้ผลิตและจัดจาหน่ายพลัง งานในประเทศไทย งานวิจัยนี้มุ่งศึกษา การบริหารจัดการทุน
มนุษย์ (Human Capital Management) ที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับและจัดให้เป็นงานเชิงกลยุทธ์
ขององค์การ ที่มีความสาคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและศักยภาพการแข่งขันขององค์การ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่ ผั น ผวนและเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทุ น มนุ ษ ย์
หรือ Human Capital จัดเป็นปัจจัยสาคัญนาความสาเร็จให้กับองค์การ และปัจจัย “ทุนมนุษย์”
ที่ว่านี้ มีความจาเป็นที่ต้องได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่างดี ไม่แตกต่างจากการให้ความสาคัญกับ
“ทุน” หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทีมีอยู่ในองค์การ โดยบทศึกษานี้นาเสนอพัฒนาการ ความเป็นมาและ
ตัว ชี้วัดการพัฒนา “ทุนมนุษย์” เพื่อความอยู่รอดและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สร้างผลงานและผลกาไรให้องค์การ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความหมายและความสาคัญ
ของทุนมนุษย์ และทาการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์การ
ที่คัดสรรเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยนาผลที่ได้จัดทาเป็นข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ให้กับองค์การ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประยุกต์จาก Human Capital Management
Survey ของ Lauri Bassi และ Daniel McMurrer ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 มิติ ได้แก่ มิติภาวะผู้นา
มิติความผูกพันในงาน มิติการเข้าถึงแหล่งความรู้ในงาน มิติการเพิ่มผลิตภาพในผู้ปฏิบัติงาน และมิติ
ความสามารถในการจัดการความรู้ ซึ่งผลที่ได้สามารถนาไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนกิจกรรม
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้กับหน่วยงานได้ต่อไป
พยัต วุฒิรงค์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ๕ สุดยอดองค์การแห่งนวัตกรรมของไทย: ความ
แตกต่างภายใต้ความคล้ายคลึงในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Five Innovative Organizations of
Thailand: The Differences in Similarity of Human Resource Management นวัตกรรม
องค์การได้รับความสนใจจากองค์การต่างๆ เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงกดดันให้องค์การ
ต้องพัฒนาสิ่งใหม่เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การสร้างองค์การ
แห่งนวัตกรรมจาเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องและสอดประสานกันเพื่อให้
พนักงานมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มขึ้น หากองค์การใดมีการใช้วิธีปฏิบัติด้าน
ทรัพยากรมนุ ษย์ ที่ไม่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน องค์การนั้นจะมีความสามารถในการ
สร้ า งสรรค์ น วั ตกรรมลดลง งานวิ จั ยนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อแสดงให้ เห็ น วิ ธีป ฏิ บั ติด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยศึกษาความคล้ายคลึงและความ
แตกต่างในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การแห่งนวัตกรรมของไทย ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิง
ลึกองค์การที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า
องค์การแห่งนวัตกรรมของไทยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ มีการกาหนดนโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมที่ชัดเจน รวมถึงมีการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการ
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ฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัลตามสถานการณ์ส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างไรก็ตามภายใต้ความคล้ายคลึงดังกล่าว องค์การแห่งนวัตกรรมของไทยมี
กระบวนการในวิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แตกต่างกัน
ภายใต้กระบวนการรับคนเข้าดารงตาแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงการให้รางวัลตามสถานการณ์ ดังนั้นก่อนที่องค์การจะเริ่มต้นการมุ่งสู่องค์การแห่งนวัตกรรม
องค์การต้องปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะขององค์การ
วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกล่องดาและแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิจัยพบว่า ความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ของบริบท
องค์การ เป็นปัจจัยสาคัญที่ท้าทายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยที่จะต้องเร่ง
ยกระดับเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน ทฤษฎีและแนวคิด
ดั้งเดิมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนองต่อบริบทดังกล่าวจน
นาไปสู่ปัญหาได้ในที่สุด งานวิจัยนี้จึงได้นาเสนอทฤษฎี กรอบแนวคิดที่มีความก้าวหน้าของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนแรกเป็นการนาเสนอแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในรูปแบบจัดกลุ่มแบบผูกเข้าด้วยกันที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินการในระดับสูงและสามารถสร้าง
ทัศนคติ พฤติกรรมของบุคลากรจนนาไปสู่การสนับสนุนกลยุทธ์การแข่งขันขององค์การในภาพรวมได้
ในส่วนที่สองเป็นการอธิบายองค์ประกอบของกล่องดาตามทฤษี AMO ซึ่งเนื้อหาหลักจะเป็นประเด็น
ที่ได้รับความสนใจและโต้เถียงกันเพิ่มมากขึ้นในแวดวงนักบริหารทรัพยากรมนุษย์และในอนาคต
เกรียงไกรยศ พันธ์ไทย (2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เชิงบูรณาการ: กุญแจสู่ความเป็นเลิศ Integrated Human Resource Development Strategy:
Key for Excellence ผลของการวิจัยเป็นดังนี้ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือ
สาคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งความสาเร็จของแต่ละองค์การสามารถ
เกิดได้จากการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การใช้ความรู้ความสามารถของพนักงานในการสร้างกาไร
เพิ่มขึ้น และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ขององค์การ เพื่อนาไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่งกล
ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้พนักงานขับเคลื่อนผลการปฏิบัติการ
ขององค์การ โดยที่การออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องทราบถึงกลยุทธ์ของ
องค์การ ซึ่งจะทาให้เข้าใจถึงพันธกิจและเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นการออกแบบกลยุทธ์การพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ ต้องน ากลยุ ทธ์การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์บูรณาการไปกับกลยุทธ์องค์การและ
เป้าหมายขององค์การ และให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
มนุษย์สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนต่อกลยุทธ์ขององค์การ จึงจะทาให้
กลยุทธ์การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานของ
องค์การ โดยที่กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาเป็นต้องตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากร
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ที่สาคัญ ตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์ และความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของพนักงาน
กับเป้าหมายขององค์การ เพื่อทาให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างพนักงานให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างผลผลิตให้กับองค์การ
จากงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นว่า การบริหารคนเก่งมีความสาคัญและจาเป็นต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาองค์การต่อไป
2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การสมรรถนะสูง (High Performance
Organization)
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การสมรรถนะสูง มีผู้ทาการศึกษาไว้จานวนมาก และส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยในหน่วยงานธุรกิจเอกชน สาหรับในสถานศึกษายังมีการนามาใช้ค่อนข้างน้อย งานวิจัย
ดังกล่าวมีประเด็นน่าสนใจ ดังนี้
มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2553) ทาการวิจัยเรื่องการทดสอบปัจจัยสาคัญในการพัฒนาองค์การที่
มีขีดสมรรถนะสูงในบริบทองค์กรของประเทศไทย Pilot Testing the Critical Factors in Building
a High Performance Organization in selected Thai Organizations งานวิจัยนี้มุ่งศึกษา ปัจจัย
เสริมสร้างองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization HPO) ซึ่งหมายรวมถึง
ความเป็นเลิศขององค์กรและความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทางาน
และการแสวงหาแนวทางที่ จ ะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ บรรลุ ผ ลได้ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละอย่ า งมี
ประสิทธิภาพบทศึกษานี้ประยุกต์ใช้เครื่องมือการประเมินปัจจัย HPO ที่ประกอบด้วยตัวชี้วัด 7 มิติ
ได้แก่ การสื่อสารเปิด วิสัยทัศน์และค่านิยม คลังความรู้และความสามารถในองค์กร การเรียนรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงาน การมุ่งเน้นเห็นประโยชน์ลูกค้า ระบบโครงสร้างการทางานที่มีประสิทธิภาพสนองตอบ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารและทีมงานและปัจจัยสาคัญ ผลการศึกษาพบว่าองค์กรด้าน
พลังงานมีระดับการรับรู้การเป็นองค์กรประสิทธิภาพ สูงกว่าธุรกิจโทรคมนาคมและสถาบันการศึกษา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (Alpha Level) .05 อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า
เนื่องจากการสารวจนี้มุ่งทดสอบปัจจัยของการสร้างเสริมองค์กรประสิทธิภาพ จึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความกว้างและหลากหลาย ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป หากจะกาหนดขอบเขตโดยใช้ในองค์กร
หนึ่งองค์กรใดเป็นการเฉพาะ ก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพราะจะสามารถใช้บ่งชี้ปัญหาเป็นรายปัจจัย
ได้ถึง 46 ปัจจัย ทาให้การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาองค์กรมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
พรทิพย์ สุพรรณกุล (2553) ได้ดาเนินการวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบโรงเรียนสมรรถนะ
สูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” การวิจัยใช้กรอบแนวคิด เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เกณฑ์
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA) และการบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้เก็บข้อมูลของโรงเรียนมัธยมศึกษา 6 เขต จานวน 72 โรงเรียน ได้รูปแบบ
โรงเรี ย นสมรรถนะสู ง ใน 7 มิติ คือ การนาองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การให้ ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย การวัดการวิเคราะห์ การจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลั พธ์การดาเนินการ มาเป็นแนวทางในการบริหารงานตาม
ขอบข่าย 6 งานและงานวิจัยพบว่า การจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีมีคุณภาพได้นามิติด้านการจัดการกระบวนการไป ประยุกต์ใช้ในการบริหารงานตามขอบข่ายภาระ
งานของโรงเรียนทุกงาน โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 33.30
วุฒิสุธี วรเจริญ (2555) การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้นา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้นา และ ๒) เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ วิธีการดาเนินการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร คู่มือการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ
หน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาผู้นา จานวน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันพระปกเกล้า
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าว หน่วยงานละ ๔๐ คน รวม ๑๖๐ คน ผลการวิจัย
สรุปดังนี้ การจัดองค์กรของ 4 หน่วยงานที่เป็นประชากรในการศึกษาวิจัยดังกล่าว มี 3 รูปแบบคือ
หน่วยงานที่มีการจัดองค์กรแบบลาดับขั้นของการบังคับบัญชา 2 หน่วยงานคือ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยงานที่มีการจัดองค์กรแบบองค์กร
แนวราบ เน้นการทางานเป็นทีม คือ สถาบันพระปกเกล้า ส่วนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีการจัด
องค์กรแบบผสมที่เน้นการบังคับบัญชาตามลาดับขั้นและหน่วยงานมีการทางานเป็นทีม การวาง
ตาแหน่งขององค์กร (Positioning) ทั้ง 4 องค์กรมีความชัดเจนในด้านเป้าหมาย และความมุ่งมั่นสู่
ความเป็นเลิศของแต่ละองค์กร การให้บริการของ 4 หน่วยงานมุ่งเน้นตามกรอบภารกิจและการวาง
ตาแหน่งขององค์กร หากเป็นกิจการอื่นเป็นกิจการที่ต่อยอดหรือขยายกิจการเดิมขององค์กร บุคลากร
ของหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในกรอบภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน บุคลากร
สามารถทางานแทนกันได้ในรูปแบบของการทางานเป็นทีม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรต่อการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน/องค์กร พบว่า บุคลากรในหน่วยงาน 2 หน่วยงานคือ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีระดับความพึงพอใจด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับมาก ส่วนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยากรมีระดับ
ความพึงพอใจด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับปานกลาง ประเด็นความคิดเห็นของบุคลากรต่อ
การการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน/องค์กรด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ผลการวิจัย
พบว่าบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการภายใน
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องค์กรระดับมาก และบุคลากรของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยมีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการภายในองค์กร ระดับปานกลาง ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จต่อการบริหารจัดการและการดาเนินงานของ 4 หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
ผู้นา ได้แก่ วิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์องค์กร การจัดองค์กร บุคลากรในหน่วยงานและบริการของ
หน่วยงาน ผลสรุปการวิจัยพบว่าตัวแบบ (Model) ขององค์กรต้นแบบที่เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศ
ด้านการพัฒนาผู้นา คือสถาบันพระปกเกล้ามียึดหลักการบริหารจัดการองค์กร 9 หลัก ประกอบด้วย
หลักความอ่อนตัวในเรื่องโครงสร้าง บุคลากรมีประสิทธิภาพ การบริการที่ดี การสร้างเครือข่าย การ
ทางานเป็นทีม การทางานทดแทนกันได้ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใสและความเป็นกลางทางการเมือง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษามี
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของการ
บริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา และพัฒนากลยุทธ์การบริหารคนเก่ง
และองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในบทนี้จะนาเสนอระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอน
การวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยในขั้นตอนการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ทั้งวิธีการเลือกแบบเจาะจงและ
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การเก็บข้อมูลใช้วิธีการตอบ
แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด การวิเคราะห์ข้ อมูลใช้ทั้งวิธีการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและ
วิเคราะห์เนื้อหาจากการประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
3.1.1 กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1.1 กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษา จาก 3
สังกัด ได้แก่ สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สั งกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) ผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดของโรงเรียน 2) ผู้บริหาร
ในตาแหน่งรองลงมา ได้แก่ รองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย และ 3) หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ฯหรืออาจารย์ผู้สอน และ 4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านบุคลากรหรือธุรการโรงเรียน
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยชุดคาถาม 4 ตอน

57
ได้แก่ 1) ข้อมูลส่ว นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารคนเก่งของโรงเรียน 3)สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารองค์การสมรรถนะสูง
ของโรงเรียน และ 4) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าความต้องการจาเป็น Modified Priority Need
Index (PNImodified)
3.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
2) เพื่อ วิเ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่อ น โอกาส และภาวะคุ กคาม ของการบริ ห ารคนเก่ งและองค์ก าร
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การการบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารคนเก่ง
และองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา
3.2.4 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2
โดยขั้นตอนและการดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอน
การวิจัย การดาเนินการ และผลที่ได้รับตามแผนภาพที่ 7 ดังนี้
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แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการวิจัย การดาเนินการ และผลที่ได้รับแต่ละขั้นตอน
ขั้นตอนการวิจัย
การดาเนินการ
ผลที่ได้รับ
ขั้นที่ 1
ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขั้นที่ 2
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของการบริหารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา

1. สร้างแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูล

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหารคนเก่ง
และองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา

วิเคราะห์ความแตกต่างของสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้ PNI

จุดแข็ง - จุดอ่อน โอกาส –
ภาวะคุกคามของการบริหารคน
เก่งและองค์การสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขั้นที่ 3
ร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ใช้ TOWS Matrix
ในการยกร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง
และองค์การสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขั้นตอนที่ 4

ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่าง
กลยุทธ์โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
รายบุคคล จานวน 30 คน แล้วปรับปรุงกลยุทธ์ตาม
ข้อเสนอแนะเป็นร่างกลยุทธ์ฉบับที่ 2

ประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 1

ขั้นตอนที่ 5
ประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 2

ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่าง
กลยุทธ์ โดยการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จานวน 15 คน แล้วปรับปรุงกลยุทธ์ตาม
ข้อเสนอแนะ เป็นฉบับสมบูรณ์

(ร่าง) กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา
ฉบับที่ 1

(ร่าง)กลยุทธ์การบริหารคน
เก่งและองค์การสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ฉบับที่ 2

กลยุทธ์การบริหารคน
เก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่สมบูรณ์

59

จากแผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการวิจัย การดาเนินการ และผลที่ได้รับ มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่ง
และองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผู้วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ประชากรของการวิจัย คือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้น
มัธยมศึกษา จาก 3 สังกัด ได้แก่ สังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน (สพฐ.) และสั ง กัด ส านักบริห ารงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน (สช.) รวมจานวน 2,570 โรงเรียน
2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง
(purposive sampling ) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 3 สังกัด จานวน 350 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้
จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและการสุ่มหลายขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้น ที่ 1 การกาหนดขนาดของกลุ่ มตัว อย่าง ประกอบด้ว ย 1)กลุ่ มตัว อย่างจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ตารางกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน  5% ได้จานวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 295 โรงเรียน (วรรณี แกมเกตุ,
2551: 287) 2) กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดแบบเจาะจงจานวน 12 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย และ 3) กลุ่มตัวอย่าง
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จานวน 43 โรงเรียน
ขั้นที่ 2 เมื่อกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ใช้วิธีกาหนดสัดส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างในโรงเรียนทั้ง 3 สังกัดแยกตามสังกัดดังนี้
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ตารางที่ 3. 1จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามสังกัด
สังกัด
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.)
รวม

จานวนประชากร
(โรงเรียน)
2,287

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
(โรงเรียน)
295

40

12

243

43

2,570

350

3) ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) ผู้บริหารในตาแหน่งสูงสุดของ
โรงเรียน 2) ผู้บริหารในตาแหน่งรองลงมา ได้แก่ รองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่าย และ 3)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯหรืออาจารย์ผู้สอน และ 4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านบุคลากรหรือ
ธุรการโรงเรียน
4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
(1) กาหนดประเด็นหลักในการสร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดการวิจัย
(2) จั ด ท าแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่
พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา และรายการ
ข้อคาถามแต่ละประเด็นเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของของการบริหารคนเก่ง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 94 ข้อ
ตอนที่ 3 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของของการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จานวน 55 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
(3) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
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(3.1) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) (วรรณี แกมเกตุ, 2551)ของ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูง จานวน 7
คน เกณฑ์การให้คะแนนค่าดัชนีความสอดคล้องมีดังนี้
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามวัดไม่ตรงเนื้อหา/จุดประสงค์
(3.2) นาผลการตรวจสอบความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา โดยใช้สูตรดังนี้
∑

IOC =
เมื่อ IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์
∑
คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อคาถามของผู้เชี่ยวชาญ
N คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ ดังนี้
ถ้า IOC > .50 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ถ้า IOC .50 ถือว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ เท่ากับ . 80
นาไปแก้ไขปรับปรุงข้อคาถามและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง
(3.3) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต และ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนรองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการ ครูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้หรือครูผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนด้านบุคคลหรือธุรการ รวมจานวน 40 คน
(3.4) นาข้อมูลที่ได้จากการสอบถามมาวิเคราะห์หาความเที่ยง (Reliability)
ด้วยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) (วรรณี แกมเกตุ, 2551) โดยใช้
สูตรดังนี้
 = (

)*

เมื่อ k คือ จานวนข้อ
คือ ความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ

∑

+
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คือ ความแปรปรวนของคะแนนจากแบบสอบถามทั้งฉบับ
ผลการทดสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Alpha Coefficient) เท่ า กั บ .91 แสดงว่ า
แบบสอบถามมีความเที่ยง และเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(3.5) นาแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อนาไปเก็บข้อมูล
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ติดต่อกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
(2) ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยถึงผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและคานวณจานวนโรงเรียนเพิ่มเติมร้อยละ 20 รวมส่ง
ข้ อ มู ล จ านวน 418 แห่ ง ทางไปรษณี ย์ และขอความอนุ เ คราะห์ จ ากทางโรงเรี ย นให้ ส่ ง คื น
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 350 โรงเรียน
(3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่า มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์
สามารถนามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ จานวน 2,077 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85.77 จาแนกตามกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ดังนี้
(3.1) ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 276 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 13.3
(3.2) รองผู้อานวยการ/ผู้ช่วยผู้อานวยการ 730 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 35.1
(3.3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรื อครูผู้สอน จานวน 345 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 39.2
(3.4) เจ้ าหน้าที่ฝ่ ายสนับสนุนด้านบุคลากรหรือธุรการ จานวน 256 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 12.3

6) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
(1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ความถี่ และร้อยละ
(2) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่ง
และองค์การสมรรถนะสู งโดยแบ่งเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม การวิเคราะห์จาแนกตามภูมิภาค
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ การวิเคราะห์แยก
ตามขนาดโรงเรี ย นได้ แก่ ขนาดเล็ ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โดยใช้ เ กณฑ์ ของส านั ก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้แ ก่ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก (นั ก เรี ย นไม่ เ กิ น 300 คน)
โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 300 – 1,000 คน) และโรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,001 คนขึ้น
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ไป) และแยกตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(สกอ.) สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสั งกัดส านักบริห ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(3) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงโดยมีเกณฑ์ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/ สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/ สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/ สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/ สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง สภาพปัจจุบัน/ สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
3.2.2 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม ของการบริหาร
คนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
1) วิธีดาเนินการวิจัย
(1) นาค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่ง
และองค์ก ารสมรรถนะสู งของโรงเรียนมัธ ยมศึก ษา มาวิเ คราะห์ ค วามต้องการจาเป็น โดยใช้วิ ธี
Modified Priority Need Index (PNImodified) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) โดยมีสูตรดังนี้
PNIModified =
PNI
I
D

แทน ค่าดัชนีการจัดเรียงอันดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพที่พึงประสงค์
แทน คะแนนเฉลี่ยตามสภาพปัจจุบัน
การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ความต้องการจาเป็น
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพที่พึงประสงค์ (PNImodified) ของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา และชุดที่ 2 คือความต้องการจาเป็น จากการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพที่พึงประสงค์ (PNImodified) ของการบริหารองค์การสมรรถนะ
สูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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(2) จัดลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูง
โดยภาพรวม จาแนกตามภูมิภาค ตามขนาดของโรงเรียน และตามสังกัด และองค์ประกอบรายด้าน
จากค่าดัชนี PNImodified
(3) เปรี ย บเทีย บค่าเฉลี่ ยความต้องการจาเป็นของการการบริห ารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงจาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ภูมิภาค ขนาด และสังกัดของโรงเรียน
(4) จัดกลุ่มค่าดัชนี PNImodified เป็น 2 กลุ่ม โดยนาค่าดัชนี PNImodified สูงที่สุด
ลบด้วยค่าดัชนี PNImodified ต่าที่สุด แล้วนาผลต่างมาหารด้วย 2 จะได้ข้อมูล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่า
ดัชนี PNImodified สูง และกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNImodified ต่า
(5) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยวิเคราะห์ในภาพรวม และวิเคราะห์จาแนกตาม
ภูมิภาค ตามขนาดและตามสังกัดของโรงเรียน โดยประเด็นที่มีค่าดัชนี PNImodified สูง ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายในจั ด เป็ น จุ ดแข็ ง และการวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอกจัด เป็ น โอกาส
ประเด็นที่มีค่าดัชนี PNImodified ต่า ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จัดเป็นจุดอ่อน และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจัดเป็ภาวะคุกคาม
3.2.3 ขั้นตอนที่ 3 ร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา
ผู้วิจัยร่างกลยุทธ์ โดยใช้ผลที่ได้รับจากขั้นตอนที่ 2 มาพัฒนาร่างกลยุทธ์ โดยมี
วิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
(1) จัดทาตาราง SWOT Matrix ในภาพรวม โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่
ตาราง SWOT Matrix การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา และตาราง SWOT Matrix ของ
การบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
(1.1) จับคู่จุดแข็ง – โอกาส (SO) กาหนดกลยุทธ์ที่เสริมจุดแข็ง และเสริมโอกาส
(1.2) จับคู่จุดแข็ง –ภาวะคุกคาม (ST) กาหนดกลยุทธ์ที่เสริมจุดแข็งและหลีกเลี่ยง
ภาวะคุกคาม
(1.3) จับคู่จุดอ่อน –โอกาส (WO) กาหนดกลยุทธ์เพื่อลดจุดอ่อนและ เสริมโอกาส
(1.4) จั บ คู่จุ ดอ่อน –ภาวะคุกคาม (WT) กาหนดกลยุทธ์เพื่อลดจุดอ่อน และ
หลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม
(2) นาผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix มาจาแนกตามองค์ประกอบของการ
บริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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(3) นาผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix ทั้งสองชุด ได้แก่ การบริหารคนเก่งของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ชุดที่ 1) และการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา (ชุดที่ 2)
มาพัฒนาเป็นร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
(4) กาหนดร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ฉบับที่ 1 โดยใช้ข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix
3.2.4 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 โดยการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิรายบุคคล
1) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist ) และแนว
คาถามประกอบการสนทนาที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ โดยใช้
รูปแบบการให้ตอบข้อมูลแบบตอบสนองคู่ (Dual-response format) ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้
2) การดาเนินการวิจัย ในขั้นตอนที่ 4 มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
(1) สร้างแบบประเมินร่างกลยุทธ์
(2) ตรวจสอบแบบประเมินร่างกลยุทธ์
(3) ประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเกี่ยวข้อง
กั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาใน 3 สั ง กั ด ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น ครู -อาจารย์ ผู้ ส อน ผู้ บ ริ ห าร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 3 สังกัด ซึ่งประเมินเป็นรายบุคคล
(4) นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์ ปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ์จากร่างฉบับที่ 1 เป็นร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ฉบับที่ 2
3.2.5 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2
ในการดาเนินการขั้นตอนที่ 5 นี้ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 15 คน
จากจานวน 30 คน ที่ได้ประเมินร่างกลยุทธ์ฉบับที่ 1 ไปแล้ว เพื่อประเมินร่างกลยุทธ์ฉบับที่ 2 โดย
การจัดสนทนากลุ่ม เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์
โดยมีวิธีการ ดังนี้
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(1) จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 15 คน ประกอบไปด้วย
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ ได้แก่ นักวิชาการศึกษา และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ทางาน
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน 3 สังกัด กล่าวคือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูอาจารย์ เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของ ร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ฉบับที่ 2
(2) นาผลการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ปรับปรุงแก้ไข ตามที่ผู้เข้าร่วม
สนทนากลุ่มเสนอแนะและจัดทากลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ 2 ชุด ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารคนเก่งสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา และกลยุทธ์การบริหารองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและภาพที่พึงประสงค์ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และพัฒนากล
ยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย
ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน รองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนบุคลากรหรือธุรการ จากโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)และส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จานวน 350 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ ส ถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNImodified)
ในบทนี้ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปแบบของตารางและการบรรยายความ
เรียงตามลาดับโดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
4.1 กลุ่มตัวอย่างและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล
4.2 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
4.2.1 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่ง
4.2.2 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูง
4.3 ความต้องการจาเป็นของสภาพการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูง ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา
4.3.1 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นและลาดับความสาคัญของการบริหารคน
เก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยจาแนกตาม
ภูมิภาค ขนาด และสังกัด
4.3.2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของการบริหารองค์การสมรรถนะ
สูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยจาแนกตาม
ภูมิภาค ขนาด และสังกัด
4.4 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะ
สูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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4.4.1 จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และภาวะคุ ก คามของการบริ ห ารคนเก่ ง ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
4.4.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารองค์การสมรรถนะ
สูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
4.5 กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
4.5.1 กลยุทธ์การบริหารคนเก่งสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
4.5.2 กลยุทธ์การบริหารองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยมีรายละเอียดแต่ละตอนดังต่อไปนี้
4.1 กลุ่มตัวอย่างและสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน รองผู้อานวยการหรือ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนบุคลากรหรือ
ธุรการ จากโรงเรียนใน 3 สังกัด ได้แก่สานักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) จานวน
350 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้
4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนและผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกได้ดังตารางที่
4.1
ตารางที่ 4. 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน จาแนกตามสังกัด ขนาด และภาค
(N = 350)
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน (โรงเรียน)

ร้อยละ

สพฐ
สกอ
สช

312
12
27

89.1
3.2
7.7

เล็ก
กลาง
ใหญ่

140
108
102

40.0
31.0
29.0

กทม.
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

27
96
58
127
42

7.7
27.4
16.6
36.2
12.1

สังกัด

ขนาด

ภาค
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนส่วนใหญ่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ 89.1) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุด (ร้อยละ 40.0)
และอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (ร้อยละ 36.2)
4.1.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกได้ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4. 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
(N=2,077)
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

1014
1063

48.8
51.2

น้อยกว่า 30 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปีขึ้นไป

284
462
507
824

13.7
22.2
24.4
39.7

276
730
815
256

13.3
35.1
39.2
12.3

8
919
1093
57

0.4
44.2
52.6
2.7

512
567
555
271

24.7
27.3
26.7
13.0

1184
622
271

57.0
29.9
13.0

เพศ

อายุ

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
รอง/ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้ากลุ่ม/ครูผู้สอน
เจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า 10 ปี
20 – 29 ปี
30 ปีขึ้นไป
20 – 29 ปี
ประสบการณ์การบริหาร
น้อยกว่า 10 ปี
10 – 19 ปี
20 – 29 ปี
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 51.2) มีอายุ50
ปีขึ้นไปมากที่สุด (ร้อยละ 39.7) ดารงตาแหน่งครูผู้สอนมากที่สุด (ร้อยละ 39.2) เมื่อพิจารณา
ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท (ร้อยละ 52.6) ในด้าน
ประสบการณ์การทางาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน 20 - 29 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 27.3) และ
มีประสบการณ์การบริหารน้อยกว่า 10 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 57)
4.2 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการวิเคราะห์เรียงลาดับดังนี้ วิเคราะห์ในภาพรวม วิเคราะห์แยกตามภูมิภาค
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ วิเคราะห์แยก
ตามขนาด ได้แก่ ขาดเล็ ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และวิเคราะห์ แยกตามสั งกัด ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
4.2.1 ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และลาดับความสาคัญของการบริหาร
คนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา
4.2.2 ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และลาดับความสาคัญของการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
รายละเอียดของแต่ละส่วน มีดังนี้
4.2.1 ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และลาดับความสาคัญของการบริหารคนเก่งของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และลาดับความสาคัญของการบริหารคนเก่งของโรงเรียน
มัธยมศึกษา แสดงผลดังตารางที่ 4.3 – 4.26
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ตารางที่ 4. 3 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวม
(N = 2,077)
สภาพปั จจุบัน
S.D. แปลผล

สภาพแวดล้ อมภายในการ
บริหารคนเก่ งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกล
ยุทธ์องค์การ
2. การค้ นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้ างวัฒนธรรมส่งเสริ มคน
เก่ง
5. การบริ หารคนเก่งเชิงบูรณา
การทัว่ ทังองค์
้ การ
เฉลี่ย

สภาพที่พงึ ประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ

ลาดับ

4.09

.64

มาก

1

4.56

.50

มากที่สดุ

1

3.80
3.76
3.79

.63
.65
.64

มาก
มาก
มาก

2
4
3

4.51
4.47
4.46

.54
.56
.55

มากที่สดุ
มาก
มาก

2
3
4

3.73

.72

มาก

5

4.44

.59

มาก

5

3.83

.66

มาก

-

4.49

.55

มากที่สดุ

-

จากตารางที่ 4.3 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งในโรงเรียน จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.83, S.D = .66) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 4.09, S.D =
.64) ส่วนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.73,
S.D = .72)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งในโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.49, S.D = .55) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.56, S.D = .50) ส่วนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่ว
ทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.44, S.D = .59)
ตารางที่ 4. 4 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวม
(N =2,077)
สภาพแวดล้อมภายนอกการ
บริหารคนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.69
3.62
3.62
3.71
3.66

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.68
มาก
.68
มาก
.67
มาก
.66
มาก
.67
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.42
4.37
4.38
4.42
4.40

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.60
มาก
2
.62
มาก
4
.61
มาก
3
.60
มาก
1
.61
มาก
-
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่ง จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.66, S.D = .67) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.71, S.D = .66) ส่วน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.62, S.D = .68)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D =
.61) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูง
ที่สุด ( = 4.42, S.D = .60) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด
( = 4.37, S.D = .62)
ตารางที่ 4. 5 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
(N =162)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์
องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่ว
ทั้งองค์การ
เฉลี่ย

4.25

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.84
มาก

3.95
3.97
4.02
3.98

.81
.82
.78
.77

มาก
มาก
มาก
มาก

5
4
2
3

4.58
4.57
4.5
4.58

.63
.65
.63
.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.03

.81

มาก

-

4.59

.62

มากที่สุด

ลาดับ
1

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
4.67 .59 มากที่สุด
5
2
1
3
4

จากตารางที่ 4.5 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งในกรุงเทพมหานคร จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมาก ( = 4.03, S.D = .81) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 4.25, S.D =
.84) ส่วนการค้นหาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.95, S.D = .81)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริห ารคนเก่งในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด ( =
4.59, S.D = .62) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การพัฒนาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูง
ที่สุด ( = 4.57, S.D = .65) ส่วนการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึง
ประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.67, S.D = .59)
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ตารางที่ 4. 6 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
(N =162)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหารคนเก่ง
ใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.87
มาก
.84
มาก
.83
มาก
.81
มาก
.84
มาก

3.80
3.76
3.77
3.89
3.80

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.44
4.41
4.41
4.46
4.43

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
.62
มาก
.73
มาก
.70
มาก
.70
มาก
.69
มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งในกรุงเทพมหานคร จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80, S.D = .84) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.89, S.D =
.81) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.76, S.D = .84)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.43, S.D =
.699) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูง
ที่สุด ( = 4.46, S.D = .70) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด
( = 4.41, S.D = .73)
ตารางที่ 4. 7 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
(N =649)
สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล

สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ
เฉลี่ย

4.07
3.73
3.69
3.70
3.63
3.76

.83
.83
.84
.82
.86
.84

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับ
1
2
4
3
5
-

4.53
4.46
4.42
4.41
4.40
4.44

สภาพที่พึงประสงค์
S.D แปลผล ลา
.
ดับ
.63 มากที่สุด
1
.66
มาก
2
.66
มาก
3
.65
มาก
4
.65
มาก
5
.65
มาก
-

จากตารางที่ 4.7 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคกลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน อยู่ในระดับมาก ( = 3.76, S.D = .84) เมื่อ
พิจ ารณารายด้าน พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสู งที่สุ ด
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( = 4.07, S.D = .83) ส่วนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่า
ที่สุด ( = 3.63, S.D = .86)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลางอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.44, S.D = .65) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.53, S.D = .63) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.40, S.D = .65)
ตารางที่ 4. 8 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
(N =649 )
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.63
3.56
3.56
3.62
3.59

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.81
มาก
.78
มาก
.79
มาก
.78
มาก
.79
มาก

ลาดับ
1
3
4
2
-

4.36
4.31
4.32
4.36
4.34

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.66
มาก
4
.72
มาก
1
.71
มาก
2
.70
มาก
3
.70
มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคกลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.59, S.D =
.79) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นโยบายของรัฐมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.63, S.D =
.81) ส่วนสภาพสังคมของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.56, S.D = .79)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลางอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.34, S.D = .70) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ย
สภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.31, S.D = .72) ส่วนนโยบายของรัฐมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์
ต่าที่สุด ( = 4.36, S.D = .66)

ตารางที่ 4. 9 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
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(N = 335)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์
องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์การ
เฉลี่ย

3.99

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.88
มาก

ลาดับ
1

4.53

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.68 มากที่สุด
1

3.77
3.67
3.69
3.66

.87
.87
.87
.87

มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
3
5

4.47
4.40
4.40
4.40

.70
.73
.72
.71

มาก
มาก
มาก
มาก

2
3
4
5

3.75

.92

มาก

-

4.44

.71

มาก

-

จากตารางที่ 4.9 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคเหนือ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมาก ( = 3.75, S.D = .92) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 3.99, S.D = .88) ส่วนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่า
ที่สุด ( = 3.66, S.D = .87)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนืออยู่ในระดับ
มาก ( = 4.44, S.D = .71) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.53, S.D = .68) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.40, S.D = .71)
ตารางที่ 4. 10 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
(N =335)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.56
3.49
3.50
3.61
3.54

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.87
มาก
.86
ปานกลาง
.84
ปานกลาง
.84
มาก
.85
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.35
4.31
4.32
4.38
4.34

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.68
มาก
2
.80
มาก
4
.78
มาก
3
.76
มาก
1
.76
มาก

จากตารางที่ 4.10 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคเหนือ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก ( = 3.54, S.D = .85) เมื่อ
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พิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.61,
S.D = .84) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.49, S.D =
.86)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนืออยู่ในระดับ
มาก ( = 4.34, S.D = .76) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่ าเฉลี่ย
สภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.34, S.D = .76) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ย
สภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.31, S.D = .80)

ตารางที่ 4. 11 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(N = 757)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์
4.14
องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3.88
3. การพัฒนาคนเก่ง
3.84
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
3.87
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทัง้ 3.82
องค์การ
เฉลี่ย
3.91

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.82
มาก

ลาดับ
1

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
4.60 .62 มากที่สุด
1

.84
.85
.82
.87

มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
3
5

4.55
4.52
4.51
4.46

.65
.67
.68
.72

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

2
3
4
5

.84

มาก

-

4.53

.67

มากที่สุด

-

จากตารางที่ 4.11 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมาก ( = 3.91, S.D =
.84) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูง
ที่สุด ( = 4.14, S.D = .82) ส่วนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.82, S.D = .87)
สภ าพ ที่ พึ งป ร ะส งค์ ขอ ง กา รบ ริ ห า รค นเ ก่ ง ข อง โ ร งเ รี ยน มั ธ ยม ศึ กษ าใ นภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D = .67) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การ
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กาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.60, S.D = .62) การ
บริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.46, S.D = .72)
ตารางที่ 4. 12 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(N = 757)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.81
3.72
3.72
3.83
3.77

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.87
มาก
.87
มาก
.87
มาก
.85
มาก
.87
มาก

ลาดับ
2
3
4
1
-

4.49
4.45
4.45
4.48
4.47

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.65
มาก
1
.71
มาก
4
.72
มาก
3
.70
มาก
2
.70
มาก
-

จากตารางที่ 4.12 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก ( = 3.77, S.D
= .87) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 3.83, S.D = .85) ส่วนสภาพสังคมของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.72,
S.D = .87)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนืออยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D = .70) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นโยบายของรัฐมี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.49, S.D = .65) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมี
ค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.45, S.D = .71)
ตารางที่ 4. 13 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้
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(N = 247)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์การ
เฉลี่ย

4.03
3.73
3.66
3.72
3.64

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.73
มาก
.71
มาก
.73
มาก
.70
มาก
.74
มาก

3.76

.72

มาก

ลาดับ
1
2
4
3
5

4.53
4.48
4.44
4.44
4.42

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.64 มากที่สุด
1
.65
มาก
2
.66
มาก
3
.62
มาก
4
.64
มาก
5

-

4.46

.64

มาก

-

จากตารางที่ 4.13 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคใต้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมาก ( = 3.76, S.D = .72) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงสุด ( = 4.03, S.D
= .73) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าสุด ( = 3.64, S.D
= .74)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้อยู่ในระดับมาก
( = 4.46, S.D = .64) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ย
สภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.53, S.D = .64) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ย
สภาพที่พึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.42, S.D = .64)
ตารางที่ 4. 14
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารคน
เก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้
(N =247)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.59
3.52
3.54
3.60
3.56

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.79
มาก
.80
มาก
.79
มาก
.79
มาก
.79
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.39
4.36
4.38
4.43
4.39

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.65
มาก
2
.74
มาก
4
.73
มาก
3
.71
มาก
1
.71
มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคใต้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก ( = 3.56, S.D = .79) เมื่อ
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พิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.60,
S.D = .79) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.52, S.D =
.80)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้อยู่ในระดับมาก
( = 4.39, S.D = .71) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่
พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.43, S.D = .71) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึง
ประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.36, S.D = .74)
ตารางที่ 4. 15 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
(N = 751)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์
องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
ทั่วทั้งองค์การ
เฉลี่ย

4.00

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.82
มาก

ลาดับ
1

4.48

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.69 มากที่สุด
1

3.78
3.70
3.72
3.62

.81
.85
.83
.89

มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
3
5

4.43
4.36
4.38
4.33

.70
.74
.72
.76

มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
3
5

3.77

.84

มาก

-

4.40

.72

มากที่สุด

-

จากตารางที่ 4.15 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
เล็ก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมาก ( = 3.77, S.D = .84) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 4.00, S.D
= .82) ส่วนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.62,
S.D = .89)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริห ารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.40, S.D = .72) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.48, S.D = .69) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.33, S.D = .76)
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ตารางที่ 4. 16 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
(N = 751)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.66
3.59
3.58
3.66
3.62

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.85
มาก
.86
มาก
.85
มาก
.85
มาก
.85
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.34
4.30
4.31
4.35
4.33

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.69
มาก
2
.78
มาก
4
.77
มาก
3
.76
มาก
1
.75
มาก
-

จากตารางที่ 4.16 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็กจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก อยู่ในระดับมาก ( = 3.62, S.D = .85) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.66,
S.D = .85) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.59, S.D =
.86)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก
( = 4.33, S.D = .75) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.35, S.D = .76) สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึง
ประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.30, S.D = .78)
ตารางที่ 4. 17 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
(N = 649)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์
องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่ว
ทั้งองค์การ
เฉลี่ย

4.08

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.84
มาก

3.78
3.76
3.80
3.76

.86
.82
.79
.83

มาก
มาก
มาก
มาก

3
4
2
5

4.56
4.53
4.52
4.49

.62
.63
.63
.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

2
3
4
5

3.84

.83

มาก

-

4.54

.62

มากที่สุด

-

ลาดับ
1

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
4.61 .59 มากที่สุด
1

81
จากตารางที่ 4.17 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมาก ( = 3.84, S.D = .83) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 4.08,
S.D = .84) ส่วนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( =
3.76, S.D = .83)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.54, S.D = .62) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.61, S.D = .59) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.49, S.D = .63)
ตารางที่ 4. 18 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
(N =649)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.69
3.60
3.62
3.71
3.65

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.85
มาก
.85
มาก
.84
มาก
.81
มาก
.84
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.49
4.44
4.44
4.48
4.46

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.63 มาก
1
.70 มาก
4
.70 มาก
3
.68 มาก
2
.67 มาก
-

จากตารางที่ 4.18 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลางจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก อยู่ในระดับมาก ( = 3.65, S.D = .84) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.71,
S.D = .81) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.60, S.D = .85)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางอยู่ในระดับมาก
( = 4.46, S.D = .67) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นโยบายของรัฐมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูง
ที่สุด ( = 4.49, S.D = .63) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด
( = 4.44, S.D = .70)
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ตารางที่ 4. 19 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
(N = 677)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทัง้
องค์การ
เฉลี่ย

4.20
3.85
3.83
3.85
3.82

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.80
มาก
.83
มาก
.85
มาก
.82
มาก
.85
มาก

3.91

.83

มาก

ลาดับ
1
3
4
2
5

4.62
4.54
4.52
4.50
4.51

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.61 มากที่สุด
1
.65 มากที่สุด
2
.64 มากที่สุด
3
.64 มากที่สุด
5
.63
มาก
4

-

4.54

.63

มากที่สุด

-

จากตารางที่ 4.19 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมาก ( = 3.91, S.D = .83) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 4.20,
S.D = .80) ส่วนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( =
3.82, S.D = .85)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.54, S.D = .63) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.62, S.D = .61) การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่งมีค่าเฉลี่ย
สภาพที่พึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.50, S.D = .64)
ตารางที่ 4. 20 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
(N = 677)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.73
3.67
3.68
3.78
3.72

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.85
มาก
.81
มาก
.81
มาก
.82
มาก
.82
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.43
4.39
4.41
4.45
4.42

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.64 มาก
2
.72 มาก
4
.71 มาก
3
.70 มาก
1
.69 มาก
-
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จากตารางที่ 4.20 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก ( = 3.72, S.D = .82) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.78, S.D = .82)
ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.67, S.D = .81)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่อยู่ในระดับมาก
( = 4.42, S.D = .69) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่
พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.45, S.D = .70) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึง
ประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.39, S.D = .72)
ตารางที่ 4. 21 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(N = 51)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทัง้
องค์การ
เฉลี่ย

3.93
3.66
3.62
3.72
3.66

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.89
มาก
.77
มาก
.84
มาก
.83
มาก
.78
มาก

3.72

.82

มาก

ลาดับ
1
3
5
2
4

4.55
4.42
4.37
4.36
4.30

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.61 มากที่สุด
1
.67
มาก
2
.68
มาก
3
.64
มาก
4
.66
มาก
5

-

4.40

.65

มาก

-

จากตารางที่ 4.21 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด สกอ. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมาก ( = 3.72, S.D = .82) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 3.93, S.D = .89) ส่วนการพัฒนาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.62, S.D =
.84)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สกอ. อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.40, S.D = .65) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.55, S.D = .61) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.30, S.D = .66)
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ตารางที่ 4. 22 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(N = 51)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.55
3.53
3.55
3.69
3.58

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.80
มาก
.79
มาก
.75
มาก
.72
มาก
.77
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.23
4.22
4.22
4.30
4.24

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.65 มาก
2
.73 มาก
3
.66 มาก
4
.66 มาก
1
.67 มาก
-

จากตารางที่ 4.22 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด สกอ. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก ( = 3.58, S.D = .77) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( =
3.69, S.D = .72) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.53, S.D
= .79)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สกอ. อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.24, S.D = .67) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย
สภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.30, S.D = .66) ส่วนสภาพสังคมของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึง
ประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.22, S.D = .66)
ตารางที่ 4. 23 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(N = 1,870)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทัง้
องค์การ
เฉลี่ย

4.08

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.83
มาก

ลาดับ
1

4.56

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.64 มากที่สุด
1

3.80
3.77
3.79
3.73

.84
.85
.82
.87

มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
3
5

4.51
4.47
4.47
4.44

.66
.68
.68
.69

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

2
3
4
5

3.83

.84

มาก

-

4.49

.67

มาก

-
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จากตารางที่ 4.23 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด สพฐ. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมาก ( = 3.83, S.D = .84) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 4.08, S.D = .83) ส่วนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่า
ที่สุด ( = 3.73, S.D = .87)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.49, S.D = .67) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.56, S.D = .64) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.44, S.D = .69)
ตารางที่ 4. 24 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(N = 1,870)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.71
3.63
3.63
3.72
3.67

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.85
มาก
.85
มาก
.84
มาก
.83
มาก
.84
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.43
4.39
4.40
4.43
4.41

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.66 มาก
1
.73 มาก
3
.73 มาก
2
.72 มาก
1
.71 มาก
-

จากตารางที่ 4.24 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด สพฐ. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก ( = 3.67, S.D = .84) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.72,
S.D = .83) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.63, S.D = .85)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.41, S.D = .71) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย
สภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.43, S.D = .72) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพ
พึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.39, S.D = .73)
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ตารางที่ 4. 25 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
(N = 145)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทัง้
องค์การ
เฉลี่ย

4.26

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.79
มาก

ลาดับ
1

4.62

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.62 มากที่สุด
1

3.80
3.80
3.81
3.80

.77
.80
.80
.81

มาก
มาก
มาก
มาก

4
3
2
5

4.48
4.48
4.46
4.47

.64
.61
.61
.58

มาก
มาก
มาก
มาก

3
2
5
4

3.89

.79

มาก

-

4.50

.61

มาก

-

จากตารางที่ 4.25 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด สช. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในอยู่ในระดับมาก ( = 3.89, S.D = .79) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุ ด
( = 4.26, S.D = .79) ส่วนการค้นหาคนเก่งมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.80, S.D =
.77)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สช. อยู่ในระดับมาก
( = 4.50, S.D = .61) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ย
สภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.62, S.D = .62) การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่งมีค่าเฉลี่ยสภาพที่
พึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.46, S.D = .61)
ตารางที่ 4. 26 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
(N = 145)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
คนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.50
3.47
3.54
3.69
3.55

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.81
มาก
.77
มาก
.73
มาก
.79
มาก
.77
มาก

ลาดับ
1
3
4
2
-

4.26
4.24
4.25
4.34
4.27

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
.65
มาก
2
.76
มาก
4
.72
มาก
3
.73
มาก
1
.71
มาก
-
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จากตารางที่ 4.26 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด สช. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับมาก ( = 3.55, S.D = .77) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า นโยบายของรัฐมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.50, S.D = .81)
ส่วนสภาพสังคมของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.54, S.D = .73)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สช. อยู่ในระดับมาก
( = 4.27, S.D = .71) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.34, S.D = .73) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ย สภาพพึง
ประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.24, S.D = .76)
4.2.2 ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และลาดับความสาคัญของการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
โดยการวิเคราะห์เรียงลาดับดังนี้ วิเคราะห์ในภาพรวม วิเคราะห์แยกตามภูมิภาค วิเคราะห์แยกตาม
ขนาด และวิเคราะห์แยกตามสังกัด ผลการวิเคราะห์แสดงตามตารางที่ 4.27 – 4.50
ตารางที่ 4. 27 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวม
(N = 2,077)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

3.93
3.89

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.72
มาก
.72
มาก

ลาดับ
1
2

4.57
4.53

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.55 มากที่สุด
1
.58 มากที่สุด
2

3.86
3.77

.69
.71

มาก
มาก

3
5

4.50
4.50

.58
.57

มาก
มาก

3
4

3.80
3.85

.72
.71

มาก
มาก

4
-

4.50
4.52

.61
.58

มาก
มากที่สุด

4
-

จากตารางที่ 4.27 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาพรวม จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.85, S.D = .71) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพการบริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 3.93, S.D = .72) ส่วนการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด
( = 3.77, S.D = .71)
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สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.52, S.D = .58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการ
บริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.57, S.D = .55) ส่วนคุณภาพบุคลากรและการ
ปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.50, S.D = .61)
ตารางที่ 4. 28 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวม
(N =2077)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
S.D.
3.76 .66
3.71 .66
3.72 .64
3.80 .63
3.74 .65

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
4.47 .56 มาก
4.45 .57 มาก
4.44 .57 มาก
4.48 .58 มาก
4.46 .57 มาก

ลาดับ
2
3
4
1

จากตารางที่ 4.28 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาพรวม จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.74, S.D = .65) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน
สูงที่สุด ( = 3.80, S.D = .63) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด
( = 3.71, S.D = .66)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาพรวม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D = .57) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.48, S.D = .58) ส่วนสภาพสังคมของ
ประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.44, S.D = .57)
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ตารางที่ 4. 29 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
(N =162)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

4.18
4.10

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.73
มาก
.71
มาก

4.19
4.06

.81
.74

มาก
มาก

1
4

4.69
4.68

.56
.51

มากที่สุด
มากที่สุด

2
3

3.98
4.10

.74
.74

มาก
มาก

5
-

4.64
4.52

.57
.55

มากที่สุด
มากที่สุด

5
-

ลาดับ
2
3

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
4.70 .54 มากที่สุด
1
4.67 .56 มากที่สุด
4

จากตารางที่ 4.29 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 4.10, S.D = .74) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทิศทางระยะยาวมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 4.19, S.D = .81) ส่วนคุณภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.98, S.D = .74)
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารองค์ ก ารสมรรถนะสู ง ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D = .55) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คุณภาพการบริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.70, S.D = .54) คุณภาพ
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.64, S.D = .57)
ตารางที่ 4. 30 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
(N =162)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.89
3.84
3.84
3.98
3.89

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.77
มาก
.76
มาก
.76
มาก
.71
มาก
.75
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.55
4.52
4.53
4.58
4.54

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
.63
มากที่สุด
.65
มากที่สุด
.61
มากที่สุด
.59
มากที่สุด
.55
มาก

ลาดับ
2
4
3
1

จากตารางที่ 4.30 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก ( = 3.89, S.D = .75) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ย
สภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.98, S.D = .71) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.84, S.D = .76)
สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารองค์ ก ารสมรรถนะสู ง ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.54, S.D = .55) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.58, S.D = .59)
ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.52, S.D = .65)
ตารางที่ 4. 31 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
(N = 576)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

3.82
3.81

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.87
มาก
.84
มาก

ลาดับ
1
2

4.56
4.53

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.60 มากที่สุด
1
.62 มากที่สุด
2

3.78
3.67

.90
.86

มาก
มาก

3
5

4.49
4.45

.67
.67

มาก
มาก

3
5

3.75
3.76

.78
.85

มาก
มาก

4
-

4.46
4.50

.69
.65

มาก
มาก

4
-

จากตารางที่ 4.31 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคกลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.76, S.D = .85) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการบริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 3.82, S.D = .87) ส่วนการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด
( = 3.67, S.D = .86)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D = .65) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการบริหาร
มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.56, S.D = .60) การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมี
ค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.45, S.D = .67)
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ตารางที่ 4. 32 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
(N = 576)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.66
3.63
3.64
3.71
3.66

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.84
มาก
.82
มาก
.79
มาก
.77
มาก
.80
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.43
4.41
4.41
4.45
4.42

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
.68
มาก
.69
มาก
.70
มาก
.68
มาก
.69
มาก

ลาดับ
2
3
4
1

จากตารางที่ 4.32 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคกลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 3.66, S.D = .80) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.71, S.D = .77) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่า
ที่สุด ( = 3.63, S.D = .82)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคกลาง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D = .69) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.45, S.D = .68) ส่วนสภาพสังคมของ
ประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.41, S.D = .70)
ตารางที่ 4. 33 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
(N =335)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

3.88
3.89
3.83
3.79

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.90
มาก
.86
มาก
.91
มาก
.84
มาก

3.73
3.82

.85
.87

มาก
มาก

ลาดับ
2
1
3
4

4.51
4.49
4.47
4.51

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.68 มากที่สุด
2
.72
มาก
3
.75
มาก
4
.73 มากที่สุด
1

5
-

4.47
4.49

.77
.73

มาก
มาก

4
-

จากตารางที่ 4.33 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคเหนือ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
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3.82, S.D = .87) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความเปิดเผยและมุ่งเน้นการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.89, S.D = .86) ส่วนคุณภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( =
3.73, S.D = .85)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D = .73) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การปรับปรุงและการทา
ใหม่อยู่ตลอดมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.51, S.D = .73) คุณภาพบุคลากรและทิศทาง
ระยะยาวมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.47, S.D = .77 และ = 4.47, S.D = .75)
ตารางที่ 4. 34 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
(N =335)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.72
3.66
3.67
3.75
3.70

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.82
มาก
.80
มาก
.80
มาก
.78
มาก
.80
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.47
4.47
4.46
4.50
4.48

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
.73
มาก
.72
มาก
.73
มาก
.72
มาก
.72
มาก

ลาดับ
3
2
4
1

จากตารางที่ 4.34 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคเหนือ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 3.70, S.D = .80) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.75, S.D = .78) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่า
ที่สุด ( = 3.66, S.D = .80)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D = .72) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.50, S.D = .72) สภาพสังคมของประเทศมี
ค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.46, S.D = .73)
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ตารางที่ 4. 35การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(N = 757)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ

4.00
3.92

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.84
มาก
.84
มาก

ลาดับ
1
2

4.56
4.52

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.64 มากที่สุด
1
.65 มากที่สุด
3

3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด

3.89
3.80

.91
.88

มาก
มาก

3
5

4.48
4.49

.70
.66

มาก
มาก

5
4

5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

3.87
3.89

.86
.87

มาก
มาก

4
-

4.55
4.52

.62
.65

มากที่สุด
มากที่สุด

2
-

จากตารางที่ 4.35 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.89, S.D = .87) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการบริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด ( = 4.00, S.D = .84) การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน
ต่าที่สุด ( = 3.80, S.D = .88)
สภาพที่ พึงประสงค์ ของการบริ หารองค์การสมรรถนะสู งของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D = .65) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า คุณภาพการบริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.56, S.D = .64) ทิศทางระยะ
ยาวมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.48, S.D = .70)
ตารางที่ 4. 36 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(N = 757)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.84
3.78
3.78
3.85
3.81

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.83
มาก
.83
มาก
.82
มาก
.82
มาก
.83
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.48
4.44
4.44
4.47
4.46

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
.68
มาก
.69
มาก
.70
มาก
.69
มาก
.69
มาก

ลาดับ
1
3
4
2

จากตารางที่ 4.36 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก ( = 3.81, S.D = .83) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมี
ค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.85, S.D = .82) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ย
สภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.78, S.D = .83)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริห ารองค์การสมรรถนะสู งของโรงเรียนมัธ ยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D = .68) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า นโยบายของรัฐมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.48, S.D = .68) ส่วนสภาพสังคม
ของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.44, S.D = .70)
ตารางที่ 4. 37 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้
(N = 247)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

3.92
3.84

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.78
มาก
.79
มาก

ลาดับ
1
2

4.55
4.51

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.66 มากที่สุด
1
.68 มากที่สุด
2

3.81
3.72

.84
.80

มาก
มาก

3
4

4.46
4.48

.75
.71

มาก
มาก

4
3

3.70
3.80

.75
.79

มาก
มาก

5
-

4.45
4.49

.73
.70

มาก
มาก

5
-

จากตารางที่ 4.37 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคใต้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.80, S.D = .79) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการบริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 3.92, S.D = .78) ส่วนคุณภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.70, S.D =
.75)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D = .70) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการ
บริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.55, S.D = .66) ส่วนคุณภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ย
สภาพพึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.45, S.D = .73)
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ตารางที่ 4. 38 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้
(N = 247)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.69
3.64
3.66
3.77
3.69

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.76
มาก
.78
มาก
.81
มาก
.78
มาก
.78
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.45
4.45
4.45
4.48
4.46

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
.73
มาก
.71
มาก
.71
มาก
.73
มาก
.72
มาก

ลาดับ
2
4
3
1

จากตารางที่ 4.38 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคใต้ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.69,
S.D = .78) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 3.77, S.D = .78) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.64,
S.D = .78)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคใต้
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D = .72) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.48, S.D = .73) สภาพเศรษฐกิจของประเทศมี
ค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.45, S.D = .71)
ตารางที่ 4. 39 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
(N = 751)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

3.87
3.84

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.85
มาก
.84
มาก

ลาดับ
2
3

4.49
4.48

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.67
มาก
1
.68
มาก
2

3.80
3.69

.90
.84

มาก
มาก

1
5

4.44
4.41

.73
.72

มาก
มาก

3
5

3.73
3.79

.83
.85

มาก
มาก

4
-

4.43
4.45

.71
.70

มาก
มาก

4
-

จากตารางที่ 4.39 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
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3.79, S.D = .85) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทิศทางระยะยาวมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 3.80, S.D = .90) ส่วนการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด
( = 3.69, S.D = .84)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D = .70) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการบริหารมี
ค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.49, S.D = .67) การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมี
ค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.41, S.D = .72)
ตารางที่ 4. 40 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
(N =751)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.71
3.66
3.67
3.74
3.69

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.81
มาก
.80
มาก
.80
มาก
.80
มาก
.80
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.40
4.38
4.37
4.42
4.39

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
.72
มาก
.72
มาก
.74
มาก
.72
มาก
.72
มาก

ลาดับ
2
3
4
1

จากตารางที่ 4.40 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.69, S.D = .80) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.74, S.D = .80) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่า
ที่สุด ( = 3.66, S.D = .80)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39, S.D = .72) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.42, S.D = .72) ส่วนสภาพสังคมของ
ประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.37, S.D = .74)
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ตารางที่ 4. 41การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
(N = 649)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

3.93
3.86

สภาพปัจจุบัน
S.D. แปลผล
.87
มาก
.84
มาก

3.81
3.77

.90
.87

มาก
มาก

3
5

4.47
4.50

.72
.69

มาก
มาก

4
3

3.79
3.83

.83
.86

มาก
มาก

4
-

4.52
4.52

.70
.68

มากที่สุด
มากที่สุด

2
-

ลาดับ
1
2

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล ลาดับ
4.59 .63 มากที่สุด
1
4.52 .67 มากที่สุด
2

จากตารางที่ 4.41 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.83, S.D = .86) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณภาพการบริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 3.93, S.D = .87) ส่วนการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด
( = 3.77, S.D = .87)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D = .70) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการ
บริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.59, S.D = .63) ทิศทางระยะยาวมีค่าเฉลี่ยสภาพ
พึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.47, S.D = .72)
ตารางที่ 4. 42 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
(N = 649)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.76
3.72
3.71
3.77
3.74

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.83
มาก
.82
มาก
.83
มาก
.82
มาก
.83
มาก

ลาดับ
2
3
4
1
-

4.47
4.46
4.45
4.49
4.46

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
.71
มาก
.71
มาก
.71
มาก
.71
มาก
.71
มาก

ลาดับ
2
3
4
1
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จากตารางที่ 4.42 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 3.74, S.D = .83) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.77, S.D = .82) ส่วนสภาพสังคมของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่า
ที่สุด ( = 3.71, S.D = .83)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46, S.D = .71) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.49, S.D = .71) ส่วนสภาพสังคมของ
ประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.45, S.D = .71)
ตารางที่ 4. 43 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
(N = 677)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

4.01
3.98

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.82
มาก
.81
มาก

ลาดับ
1
3

4.65
4.60

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
.57 มากที่สุด
1
.60 มากที่สุด
2

3.99
3.87

.88
.84

มาก
มาก

2
5

4.58
4.58

.63
.59

มากที่สุด
มากที่สุด

3
3

3.89
3.95

.79
.83

มาก
มาก

4
-

4.58
4.60

.60
.60

มากที่สุด
มากที่สุด

4
-

จากตารางที่ 4.43 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.95, S.D = .83) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการบริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 4.01, S.D = .82) การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( =
3.87, S.D = .84)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, S.D = .60) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการ
บริหารมีคา่ เฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.65, S.D = .57) คุณภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพพึง
ประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.58, S.D = .60)
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ตารางที่ 4. 44 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
(N = 677)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.81
3.75
3.77
3.88
3.80

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
.83
มาก
.81
มาก
.79
มาก
.76
มาก
.80
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.53
4.51
4.52
4.54
4.53

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
.64
มากที่สุด
.65
มากที่สุด
.64
มากที่สุด
.64
มากที่สุด
.64
มากที่สุด

ลาดับ
2
4
3
1

จากตารางที่ 4.44 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.80, S.D = .80) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.88, S.D = .76) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่า
ที่สุด ( = 3.75, S.D = .81)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D = .64) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.54, S.D = .64) ส่วน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.51, S.D = .65)
ตารางที่ 4. 45 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
(N = 51)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

3.92
3.97

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
0.76
มาก
0.68
มาก

ลาดับ
3
1

4.52
4.58

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
0.61 มากที่สุด
4
0.56 มากที่สุด
1

3.95
3.82

0.80
0.65

มาก
มาก

2
4

4.52
4.54

0.59
0.56

มากที่สุด
มากที่สุด

3
2

3.79
3.89

0.60
.70

มาก
มาก

5
-

4.48
4.53

0.56
.57

มาก
มากที่สุด

5
-
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จากตารางที่ 4.45 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด สกอ. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.89, S.D = .70) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.97, S.D = .68) ส่วนคุณภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( =
3.82, S.D = .65)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สกอ. ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D = .57) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความเปิดเผย
และมุ่งเน้นการปฏิบัติมีค่าเฉลี่ย สภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.58, S.D = .56) คุณภาพบุคลากรมี
ค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.48, S.D = .56)
ตารางที่ 4. 46 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
(N = 51)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.75
3.66
3.68
3.76
3.71

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
0.65
มาก
0.68
มาก
0.70
มาก
0.65
มาก
.67
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.43
4.40
4.39
4.48
4.43

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
0.61
มาก
0.60
มาก
0.60
มาก
0.58
มาก
.60
มาก

ลาดับ
2
3
4
1

จากตารางที่ 4.46 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด สกอ. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 3.71, S.D = .67) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.76, S.D = .65) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่า
ที่สุด ( = 3.66, S.D = .68)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สกอ. โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.43, S.D = .60) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.48, S.D = .58) ส่วนสภาพ
สังคมของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.39, S.D = .60)
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ตารางที่ 4. 47 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ)
(N = 1,870)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

3.92
3.88

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
0.86
มาก
0.84
มาก

ลาดับ
1
2

4.56
4.52

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
0.64 มากที่สุด
1
0.66 มากที่สุด
2

3.84
3.76

0.90
0.86

มาก
มาก

3
5

4.48
4.47

0.71
0.68

มาก
มาก

4
5

3.79
3.84

0.83
.86

มาก
มาก

4
-

4.50
4.51

0.69
.67

มาก
มากที่สุด

3
-

จากตารางที่ 4.47 พบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
3.84, S.D = .86) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการบริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด
( = 3.92, S.D = .86) ส่วนคุณภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.79, S.D =
.83)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สพฐ. ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D = .67) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพ
การบริหารมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.56, S.D = .64) การปรับปรุงและการทาใหม่
อยู่ตลอดมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.47, S.D = .68)
ตารางที่ 4. 48 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)
(N = 1,870)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.76
3.71
3.71
3.79
3.74

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
0.84
มาก
0.82
มาก
0.82
มาก
0.80
มาก
.82
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.46
4.44
4.44
4.47
4.45

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
0.70
มาก
0.70
มาก
0.71
มาก
0.70
มาก
.70
มาก

ลาดับ
2
3
4
1
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จากตารางที่ 4.48 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด สพฐ. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 3.74, S.D = .82) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.79, S.D = .80) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่า
ที่สุด ( = 3.71, S.D = .82)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
สพฐ. โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D = .70) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.47, S.D = .70) ส่วน
สภาพสังคมของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.44, S.D = .71)
ตารางที่ 4. 49 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายในของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.)
(N = 145 )
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร
เฉลี่ย

4.11
4.01

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
0.77
มาก
0.77
มาก

ลาดับ
2
3

4.69
4.60

สภาพที่พึงประสงค์
S.D. แปลผล
ลาดับ
0.55 มากที่สุด
1
0.62 มากที่สุด
5

4.13
3.95

0.81
0.81

มาก
มาก

1
4

4.64
4.63

0.59
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

2
3

3.91
4.02

0.78
.79

มาก
มาก

5
-

4.62
4.63

0.58
.58

มากที่สุด
มากที่สุด

4
-

จากตารางที่ 4.49 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด สช. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =
4.02, S.D = .79) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทิศทางระยะยาวมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด ( =
4.13, S.D = .81) ส่วนคุณภาพบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่าที่สุด ( = 3.91, S.D = .78)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สช.
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D = .58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คุณภาพการบริหาร
มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงสุด ( = 4.69, S.D = .55) ความเปิดเผยและมุ่งเน้นการปฏิบัติมี
ค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าสุด ( = 4.60, S.D = .62)
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ตารางที่ 4. 50 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของสภาพแวดล้อมภายนอกของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (สช.)
(N = 145)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ
เฉลี่ย

3.78
3.73
3.75
3.88
3.79

สภาพปัจจุบัน
S.D.
แปลผล
0.74
มาก
0.74
มาก
0.73
มาก
0.72
มาก
.73
มาก

ลาดับ
2
4
3
1
-

4.55
4.52
4.53
4.55
4.54

สภาพที่พึงประสงค์
S.D.
แปลผล
0.63
มากที่สุด
0.62
มากที่สุด
0.61
มากที่สุด
0.62
มากที่สุด
.62
มากที่สุด

ลาดับ
2
4
3
1

จากตารางที่ 4.50 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด สช. จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 3.79, S.D = .73) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพ
ปัจจุบันสูงที่สุด ( = 3.88, S.D = .72) ส่วนสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันต่า
ที่สุด ( = 3.73, S.D = .74)
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สช.
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D = .62) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด ( = 4.55, S.D = .62) ส่วน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีค่าเฉลี่ยสภาพพึงประสงค์ต่าที่สุด ( = 4.52, S.D = .62)
4.3 ความต้องการจาเป็นของสภาพการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของการบริหารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
4.3.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นและลาดับความสาคัญของการบริหาร
คนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยจาแนกตาม
ภูมิภาค ขนาด และสังกัด
4.3.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยจาแนกตามภูมิภาค
ขนาด และสังกัด
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รายละเอียดของแต่ละส่วน มีดังนี้
4.3.1 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยจาแนกตามภูมิภาค ขนาด และสังกัด
แสดงตามตารางที่ 4.51- 4. 56
ตารางที่ 4. 51 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากสภาพแวดล้อมภายในของการบริหารคนเก่งของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามภูมิภาค
สภาพแวดล้อมภายในการ
บริหารคนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและกล
ยุทธ์องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริม
คนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการทั่วทั้งองค์การ

(N = 2,077)
รวม

กทม

กลาง

ใต้

0.099

0.114

0.124

เหนือ
อีสาน
PNImodified
0.134
0.111

0.168
0.153
0.136

0.207
0.199
0.192

0.213
0.212
0.196

0.212
0.191
0.194

0.186
0.178
0.168

0.186
0.187
0.178

0.150

0.211

0.214

0.212

0.169

0.190

0.115

จากตารางที่ 4.51 พบว่า การบริหารคนเก่งในภาพรวม จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน มีความต้องการจ าเป็ น ด้านการบริห ารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมากที่สุ ด (PNI
modified = 0.190) ส่วนการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีความต้องการจาเป็นน้อยที่สุด (PNI
modified = 0.115) เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค 5 ภาค พบว่า การบริหารโรงเรียนในภาคกลาง ภาคใต้
และภาคเหนือ มีความต้องการจาเป็นด้านการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมากที่สุด
สอดคล้องกับการบริหารคนเก่งในภาพรวม ส่วนการบริหารโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
กรุงเทพมหานคร มีความต้องการจาเป็นในด้านการค้นหาคนเก่งมากที่สุด

105
ตารางที่ 4. 52 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารคนเก่ง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามภูมิภาค
สภาพแวดล้อมภายนอก
การบริหารคนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ
3. สภาพสังคมของ
ประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทค
โนฯ

กทม

กลาง

ใต้

0.170
0.173

0.202
0.210

0.169
0.191

(N = 2,077)
รวม

0.224
0.240

เหนือ
อีสาน
PNImodified
0.224
0.179
0.239
0.195

0.195
0.209

0.215

0.237

0.237

0.196

0.210

0.191

0.196

0.191

0.191

0.191

จากตารางที่ 4.52 พบว่า การบริหารคนเก่งในภาพรวม จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก มีความต้องการจาเป็นด้านสภาพสังคมของประเทศมากที่สุด (PNI modified = 0.210)
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีความต้องการจาเป็นน้อยที่สุด (PNI modified = 0.191) เมื่อพิจารณา
ตามภูมิภ าค 5 ภาค พบว่า โรงเรียนในภาคใต้และภาคเหนือมีความต้องการจาเป็นด้านสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด โรงเรียนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความต้องการ
จาเป็นด้านสภาพสังคมของประเทศมากที่สุด ในขณะที่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีความต้องการ
จาเป็นด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น
ในภาพรวม
ตารางที่ 4. 53 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากสภาพแวดล้อมภายใน ของการบริหารคนเก่ง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามขนาด
สภาพแวดล้อมภายในการบริหารคนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและ กลยุทธ์องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ

เล็ก
0.118
0.184
0.179
0.178
0.196

กลาง
ใหญ่
PNImodified
0.128
0.102
0.219
0.191
0.203
0.181
0.188
0.171
0.195
0.182

(N = 2,077)
รวม
0.115
0.186
0.187
0.178
0.190
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จากตารางที่ 4.53 พบว่า การบริห ารคนเก่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีความต้องการจาเป็นด้านการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การมากที่สุด
(PNI modified = 0.196) ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความต้องการจาเป็นด้านการค้นหา
คนเก่งมากที่สุด (PNI modified = 0.219 และ 0.191 ตามลาดับ)
ตารางที่ 4. 54 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอก ของการบริหารคนเก่ง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหารคนเก่งใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ

เล็ก
0.187
0.200
0.206
0.191

กลาง
ใหญ่
PNImodified
0.218
0.187
0.234
0.196
0.228
0.196
0.191
0.191

(N = 2,077)
รวม
0.195
0.209
0.210
0.191

จากตารางที่ 4.54 พบว่า การบริหารคนเก่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีความต้องการจาเป็นด้านสภาพสังคมของประเทศมากที่สุด (PNI modified =
0.206) ส่วนโรงเรียนขนาดกลางมีความต้องการจาเป็นด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด
(PNI modified = 0.234) และโรงเรียนขนาดใหญ่มีความต้องการจาเป็นด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมากที่สุด (PNI modified = 0.196)
ตารางที่ 4. 55 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากสภาพแวดล้อมภายในของการบริหารคนเก่งของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามสังกัด
สภาพแวดล้อมภายในการบริหารคนเก่งใน รร.
1. การกาหนดค่านิยมและ กลยุทธ์องค์การ
2. การค้นหาคนเก่ง
3. การพัฒนาคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ

สกอ
0.160
0.220
0.209
0.174
0.176

สพฐ
สช
PNImodified
0.117
0.084
0.198
0.190
0.187
0.180
0.180
0.174
0.192
0.181

(N = 2,077)
รวม
0.115
0.186
0.187
0.178
0.190
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จากตารางที่ 4.55 พบว่า การบริห ารคนเก่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ
โรงเรียนสังกัด สกอ. มีความต้องการจาเป็นด้านการค้นหาคนเก่งมากที่สุด (PNI modified = 0.220)
เช่นเดียวกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ สช. (PNI modified = 0.198 และ 0.190 ตามลาดับ)
ตารางที่ 4. 56 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอก ของการบริหารคนเก่ง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามสังกัด
(N = 2,077)
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหารคนเก่ง
ใน รร.
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ

สกอ
0.191
0.199
0.193
0.191

สพฐ
สช
PNImodified
0.195
0.223
0.210
0.224
0.210
0.205
0.191
0.191

รวม
0.195
0.209
0.210
0.191

จากตารางที่ 4.56 พบว่า การบริหารคนเก่งจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ
โรงเรียนในสังกัด สกอ. มีความต้องการจาเป็นด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด (PNI modified
= 0.199) โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีความต้องการจาเป็นด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาก
ที่สุด (PNI modified = 0.210) ส่วนโรงเรียนสังกัด สช. มีความต้องการจาเป็นด้านสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศมากที่สุด (PNI modified = 0.224)
4.3.2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยจาแนกตามภูมิภาค ขนาด
และสังกัด แสดงตามตารางที่ 4.57- 4. 61
ตารางที่ 4. 57 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากสภาพแวดล้อมภายในของการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามภูมิภาค
(N =2,077)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร

กทม

กลาง

ใต้
0.159
0.175

เหนือ อีสาน
PNImodified
0.176 0.143
0.158 0.153

0.125
0.140

0.196
0.189

0.121
0.152
0.166

รวม
0.162
0.165

0.192
0.214

0.172
0.207

0.168
0.193

0.155
0.181

0.165
0.192

0.191

0.205

0.198

0.176

0.183
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จากตารางที่ 4.57 พบว่า การบริหารองค์การสมรรถนะสูงในภาพรวม จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน มีความต้องการจาเป็นด้านการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมากที่สุด
(PNI modified = 0.192) ส่วนคุณภาพการบริหารมีความต้องการจาเป็นน้อยที่สุด (PNI modified =
0.162) เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค พบว่า การบริหารโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและภาคเหนือ มี
ความต้องการจาเป็นด้านคุณภาพบุคลากรมากที่สุด ส่วนการบริหารโรงเรียนในภาคกลาง ภาคใต้
และตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการจาเป็นการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมากที่สุด
ตารางที่ 4. 58 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามภูมิภาค
(N =2,077)
สภาพแวดล้อมภายนอกการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ

กทม

กลาง

ใต้
0.206
0.224

เหนือ อีสาน
PNImodified
0.203 0.165
0.222 0.177

0.170
0.177

0.211
0.214

0.180
0.149

0.211
0.200

0.188
0.199

0.214
0.188

0.216
0.200

0.196
0.180

0.174
0.160

รวม

จากตารางที่ 4.58 พบว่า การบริหารองค์การสมรรถนะสูงในภาพรวม จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก มีความต้องการจาเป็นด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด (PNI
modified = 0.199) ส่วนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีความต้องการจาเป็นน้อยที่สุด (PNI modified =
0.180) เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค 5 ภาค พบว่า โรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีความต้องการจาเป็น
ด้านสภาพสังคมของประเทศมากที่สุด ส่วนโรงเรียนในภูมิภาคอื่นๆ มีความต้องการจาเป็นด้านสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นในภาพรวม
ตารางที่ 4. 59 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากสภาพแวดล้อมภายในของการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
(N =2,077)
สภาพแวดล้อมภายในการบริหารองค์การสมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด
5. คุณภาพบุคลากร

เล็ก
0.159
0.166
0.171
0.196
0.187

กลาง
ใหญ่
PNImodified
0.128
0.160
0.219
0.157
0.203
0.152
0.188
0.186
0.195
0.176

รวม
0.162
0.165
0.165
0.192
0.183
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จากตารางที่ 4.59 พบว่า การบริหารองค์การสมรรถนะสูงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในของโรงเรียนขนาดเล็กและใหญ่ มีความต้องการจาเป็นด้านการปรับปรุงและทาใหม่อยู่ตลอด
มากที่สุด (PNI modified = 0.196 และ 0.186 ตามลาดับ) ส่วนโรงเรียนขนาดกลางมีความต้องการ
จาเป็นด้านความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติมากที่สุด (PNI modified = 0.219)
ตารางที่ 4. 60 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามขนาดของโรงเรียน
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ

เล็ก
0.181
0.202
0.194
0.191

กลาง
ใหญ่
PNImodified
0.187
0.204
0.199
0.211
0.195
0.207
0.180
0.172

(N = 2,077)
รวม
0.188
0.199
0.196
0.180

จากตารางที่ 4.60 พบว่า การบริหารองค์การสมรรถนะสูงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของโรงเรียนขนาดเล็ก มีความต้องการจาเป็นด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด
(PNI modified = 0.202) เช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดกลาง (PNI modified = 0.199) และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ (PNI modified = 0.211)
ตารางที่ 4. 61 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษาจากสภาพแวดล้อมภายใน จาแนกตามสังกัดของโรงเรียน
สภาพแวดล้อมภายในการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูง
1. คุณภาพการบริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3. ทิศทางระยะยาว
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยูต่ ลอด
5. คุณภาพบุคลากร

สกอ
0.154
0.154
0.147
0.191
0.182

สพฐ
สช
PNImodified
0.164
0.143
0.167
0.148
0.171
0.125
0.195
0.174
0.186
0.181

(N =2,077)
รวม
0.162
0.165
0.165
0.192
0.183

จากตารางที่ 4.61 พบว่า การบริหารองค์การสมรรถนะสูงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในของโรงเรียนสังกัด สกอ. และ สพฐ. มีความต้องการจาเป็นด้านการปรับปรุงและทาใหม่อยู่
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ตลอดมากที่สุด (PNI modified = 0.191 และ 0.195 ตามลาดับ) ส่วนโรงเรียนสังกัด สช. มีความ
ต้องการจาเป็นด้านคุณภาพบุคลากรมากที่สุด (PNI modified = 0.181)
ตารางที่ 4. 62 การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอก ของการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา จาแนกตามสังกัดของโรงเรียน
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูง
1. นโยบายของรัฐ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3. สภาพสังคมของประเทศ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนฯ

สกอ
0.181
0.202
0.194
0.191

สพฐ
สช
PNImodified
0.187
0.204
0.199
0.211
0.195
0.207
0.180
0.172

(N =2,077)
รวม
0.188
0.199
0.196
0.180

จากตารางที่ 4.62 พบว่า การบริหารองค์การสมรรถนะสูงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกของโรงเรียนสังกัด สกอ. มีความต้องการจาเป็นด้านสภาพเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุด
(PNI modified = 0.202) เช่นเดียวกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (PNI modified = 0.199) และโรงเรียนสังกัด
สช. (PNI modified = 0.211)
4.4 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูง
สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
นาเสนอใน 2 ส่วน ดังนี้
ผู้วิจัยนาเสนอการวิเคราะห์ค่าดัชนีชี้วัดความต้องการจาเป็นเพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคามของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูง โดยแยกการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน
คือ การบริหารคนเก่ง และการบริหารองค์การสมรรถนะสูง
4.4.1 ส่วนที่ 1 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารคนเก่งของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
4.4.2 ส่วนที่ 2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดังมีรายละเอียดการนาเสนอตามตารางที่ 4.62 – 4.68
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ตารางที่ 4. 63 จุดแข็ง จุดอ่อนจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อม
ภายใน ของการบริหารการคนเก่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม
สภาพแวดล้อมภายในการบริหารคนเก่งในโรงเรียน
1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
1
โรงเรียนมีการกาหนดค่านิยมที่ชัดเจน
2
ค่านิยมของท่านเป็นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน
3
ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร และการปฏิบัติของครูและบุคลากร
4
ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
5
ผู้บริหารคานึงถึงความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
6
ผู้บริหารมีการเรียนรู้จากประสบการณ์
7
ผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์อย่างชัดเจน
8
บทบาทของผู้บริหารเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาครูและบุคลากร
9
ผู้บริหารมีการกระตุ้น และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
10
ผู้บริหารมีความสามารถในการมองเห็นภาพรวมใหญ่ (Big picture)
11
โรงเรียนมีการกาหนดกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน
16
วิธีปฏิบัติของผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าครูและบุคลากรทุกคนมีคุณค่า
49
ครูและบุคลากรทางานเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียน
66
ครูและบุคลากรภาคภูมิใจในความสาเร็จของบุคคลอื่นในโรงเรียน
81
โรงเรียนมีค่านิยมหลักที่ชัดเจน
2. การค้นหาคนเก่ง
17
ครูและบุคลากรเชื่อมั่นในความซื่อตรงของกระบวนการการประเมิน
18
ครูและบุคลากรสามารถพูดคุยเรื่องการทางานได้ตามความเป็นจริง
29
ครูและบุคลากรซื่อสัตย์ในการประเมินตนเอง
20
ครูและบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง
21
ครูและบุคลากรสามารถรับฟังความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาได้อย่างสร้างสรรค์
22
ครูและบุคลากรสามารถกระตุ้นและสนับสนุนผูอ้ ื่นในการทางานได้
23
ครูและบุคลากรสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
24
ครูและบุคลากรยอมรับและพูดคุยเกี่ยวกับความสาเร็จของผู้อื่น
25
โรงเรียนมีแผนการค้นหาคนเก่งสาหรับครูและบุคลากรในปัจจุบันและอนาคต
26
การประเมินครูและบุคลากรเชื่อมโยงกับกระบวนการค้นหาคนเก่งของโรงเรียน
27
โรงเรียนได้ค้นหาคนเก่งในอนาคตของโรงเรียน
28
ครูและบุคลากรมีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อค้นหาศักยภาพความเป็นผู้นาอย่างเท่าเทียมกัน
29
โรงเรียนสามารถแยกแยะครูและบุคลากรที่มีศักยภาพภาวะผู้นาแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
30
ครูและบุคลากรได้รับการจูงใจในการรับบทบาทความเป็นผู้นา
32
ครูและบุคลากรเข้าใจในคุณลักษณะของภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน
31
ทีมผู้บริหารมีการทางานร่วมกันเพื่อค้นหาครูและบุคลากรที่มีศักยภาพ
33
โรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนในการค้นหาครูและบุคลากรที่มีศักยภาพในตนเอง
34
การค้นหาคนเก่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของกลยุทธ์โรงเรียน

PNImodified

จัดกลุ่ม

0.116
0.127
0.114
0.124
0.095
0.124
0.096
0.123
0.130
0.130
0.117
0.094
0.147
0.149
0.138
0.151
0.187
0.183
0.172
0.184
0.185
0.188
0.184
0.165
0.164
0.215
0.213
0.237
0.168
0.188
0.189
0.170
0.184
0.209
0.205

ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

สภาพ
แวดล้อม
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
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ตารางที่ 4.63 (ต่อ) จุดแข็ง จุดอ่อนจากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นของสภาพแวดล้อม
ภายใน ของการบริหารการคนเก่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม
สภาพแวดล้อมภายในการบริหารคนเก่งในโรงเรียน

PNImodified

จัดกลุ่ม
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

สภาพ
แวดล้อม
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน

3. การพัฒนาคนเก่ง
39
กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งของโรงเรียนมีประสิทธิผล
40
การพัฒนาคนเก่งมีความสาคัญต่อโรงเรียนของท่าน
41
ครูและบุคลากรสามารถที่จะเสนอถึงความต้องการในการพัฒนาได้อย่างเปิดเผย
42
ระดับของภาวะความเป็นผู้นามีผลต่อโครงการ แผนงาน วิธีการหรือกระบวนการพัฒนาคนเก่ง
43
กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งมีผลต่อการประเมินทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้บริหารในการ
เสริมสร้างพลังครูและบุคลากรในโรงเรียน
44
วัฒนธรรมของโรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาคนเก่ง
45
ผู้บริหารได้ใช้แรงจูงใจในการพัฒนาคนเก่ง
46
ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
47
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการวิจัยกระบวนการในการพัฒนาคนเก่ง
48
โรงเรียนได้กระตุ้นผู้นาที่มีศักยภาพในการอ่านและการคิดไตร่ตรอง
50
โรงเรียนมีการเตรียมผู้นาสาหรับการแต่งตั้งในอนาคต
51
ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนตามค่านิยมที่สาคัญ คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความซื่อสัตย์ และความ
นับถือซึ่งกันและกัน
52
โรงเรียนได้มีแนวทาง โครงการ แผนงาน และกระบวนการ ที่สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นา
53
โรงเรียนได้แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับครูและบุคลากรทุกคนที่เป็นคนเก่ง
54
โรงเรียนมีแนวทาง โครงการ แผนงาน และกระบวนการที่สนับสนุนการพัฒนาการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นของครูและบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นา
55
คุณสมบัติเรื่องความสัมพันธ์ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
56
ผู้บริหารนาโครงสร้างการพัฒนาคนเก่งไปปรับใช้ในบริบทของโรงเรียนที่กว้างขึ้น

0.187
0.228
0.165
0.169
0.157

w
w
w
w
w

0.178

สูง

จุดอ่อน

w

0.196
0.186
0.182
0.182
0.164
0.214

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน

w
w
w
w
w
w

0.171

สูง

จุดอ่อน

w

0.178

สูง

จุดอ่อน

w

0.254

สูง

จุดอ่อน

w

0.199

สูง

จุดอ่อน

w

0.197

สูง

จุดอ่อน

w

0.200

สูง

จุดอ่อน

w

4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
โรงเรียนได้สร้างวัฒนธรรมการการส่งเสริมคนเก่งและส่งเสริมให้ครูและบุคคลมีความสามารถ
61
แตกต่างหลากหลาย
62
โรงเรียนพยายามทาให้ครูและบุคลากรใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และดีที่สุดเพื่อโรงเรียน

0.179

สูง

จุดอ่อน

w

0.180

สูง

จุดอ่อน

w

0.153

สูง

จุดอ่อน

w

63

ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามค่านิยมของโรงเรียน

0.165

สูง

จุดอ่อน

w

64

โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่สามารถกระตุ้นความคิดต่างๆ ได้

0.169

สูง

จุดอ่อน

w

65

ครูและบุคลากรใช้การประเมินเป็นวิธีการที่จะปรับปรุงและทางานให้ดีขึ้น

0.161

สูง

จุดอ่อน

w

67

ครูและบุคลากรสามารถนาเพื่อนร่วมงานคนอื่นที่มีความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0.165

สูง

จุดอ่อน

w

68

ครูและบุคลากรสามารถตั้งคาถามกับผลการปฏิบัติงานของคนอื่นได้

0.175

สูง

จุดอ่อน

w

69

ครูและบุคลากรที่มีความสามารถส่วนใหญ่เป็นคนถ่อมตัว

0.155

สูง

จุดอ่อน

w

70

โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง

0.192

สูง

จุดอ่อน

w

71

ครูและบุคลากรแต่ละคนมีแผนการพัฒนาตนเองในระยะยาว

0.216

สูง

จุดอ่อน

w

72

การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนกับโรงเรียนอื่นๆ มีพื้นฐานอยู่บนความร่วมมือและการมีค่านิยมที่
เหมือนกัน

0.190

สูง

จุดอ่อน

w

113
73

ทีมงานผู้บริหารโรงเรียนมีทักษะด้านการสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ

0.183

สูง

จุดอ่อน

w

74

บุคลากรฝ่ายงานสนับสนุนของโรงเรียนปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายกันกับบุคลากรในโรงเรียนอื่นๆ

0.197

สูง

จุดอ่อน

w

75

ครูและบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นาของโรงเรียนสามารถกระตุ้นและเข้าร่วมโครงการกับ
โรงเรียนอื่นๆ
โรงเรียนมีแผนการพัฒนาคนเก่งร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ

0.183

สูง

จุดอ่อน

w

0.237

สูง

จุดอ่อน

w

0.190

สูง

จุดอ่อน

w

0.184

สูง

จุดอ่อน

w

0.200

สูง

จุดอ่อน

w

0.219

สูง

จุดอ่อน

w

0.219

สูง

จุดอ่อน

w

0.205

สูง

จุดอ่อน

w

0.170

สูง

จุดอ่อน

w

0.191

สูง

จุดอ่อน

w

0.157

สูง

จุดอ่อน

w

0.208

สูง

จุดอ่อน

w
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5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ
82
ค่านิยมของโรงเรียนปรากฏชัดอยู่ในพฤติกรรมประจาวันของบุคลากร
83

โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคนเก่งเชิงบูรณาการ

84

โรงเรียนมีกระบวนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

85

89

โรงเรียนสามารถแยกระหว่างผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันออกจากศักยภาพในการพัฒนาใน
อนาคตของครูและบุคลากร
โรงเรียนสามารถวางแผนเพื่อพัฒนาพฤติกรรม ทักษะ และทัศนคติที่จาเป็นสาหรับครูและ
บุคลากรที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นา
โรงเรียนสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาชีพของครูและบุคลากรรวมถึงโอกาสเฉพาะเจาะจงที่จะ
พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นา
โรงเรียนมีแนวทาง โครงการ แผนงาน และกระบวนการที่เอื้ออานวยต่อการบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการ
วัฒนธรรมของโรงเรียนเปิดโอกาสให้มีการยอมรับและชื่นชมต่อความสามารถของทุกคน

90

โรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคนเก่งในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

86
87
88

ค่ากลางดัชนีความต้องการจาเป็นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียน
มัธยมศึกษา PNI = 0.153

จากตารางที่ 4.63 การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในการบริห ารคนเก่ง ของโรงเรีย น
มัธยมศึกษา พบว่ามีเพียงองค์ประกอบการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องการเท่านั้นที่มีความต้องการ
จาเป็นในระดับต่าเป็นจุดแข็ง ส่วนองค์ประกอบรายด้านอื่นๆ มีความต้องการจาเป็นในระดับสูงเป็น
จุดอ่อนทุกองค์ประกอบ และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความต้องการจาเป็นสูงที่สุด 5 ลาดับ
คือ โรงเรียนได้แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับครูและบุคลากรทุกคนที่เป็นคนเก่ง PNI =0.254 โรงเรียนมี
แผนการพัฒนาคนเก่งร่วมกับโรงเรียนอื่น PNI =0.237 กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งของโรงเรียน
มีประสิทธิผล PNI =0.228 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ PNI = .219 ครูและ
บุคลากรแต่ละคนมีแผนการพัฒนาตนเองระยะยาว PNI = .216 ส่วนรายด้านที่มีความต้องการจาเป็น
น้อยที่สุด คือ ค่านิยมของท่านเป็นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน PNI =0.114

114
ตารางที่ 4. 64 จัดกลุ่ม จุดแข็ง จุดอ่อนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในการบริหารคนเก่งของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จุดแข็ง S
จุดอ่อน W
1.การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
1 โรงเรียนมีการกาหนดค่านิยมที่ชัดเจน

0.116
0.127

2

ค่านิยมของท่านเป็นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน

0.114

3

ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร และการปฏิบัติ
ของครูและบุคลากร
ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่
ชัดเจน
ผู้บริหารคานึงถึงความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย
ของโรงเรียน
ผู้บริหารมีการเรียนรู้จากประสบการณ์

0.124

4
5
6
7
8
9

ผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์อย่างชัดเจน
บทบาทของผู้บริหารเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาครู
และบุคลากร
ผู้บริหารมีการกระตุ้น และสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน

10

20

ครูและบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง

0.095
0.124

21

0.096

22

ครูและบุคลากรสามารถรับฟังความคิดเห็นที่
ตรงไปตรงมาได้อย่างสร้างสรรค์
ครูและบุคลากรสามารถกระตุ้นและสนับสนุนผูอ้ ื่นในการ
ทางานได้
ครูและบุคลากรสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล

0.123

23

0.130

24

0.130

ผู้บริหารมีความสามารถในการมองเห็นภาพรวม
ใหญ่ (Big picture)
11 โรงเรียนมีการกาหนดกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน
2. การค้นหาคนเก่ง

0.117

16

วิธีปฏิบัติของผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าครูและ
บุคลากรทุกคน มีคุณค่า
3. การพัฒนาคนเก่ง

0.147

49

ครูและบุคลากรทางานเพื่อสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียน
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง

0.149

66

0.138

ครูและบุคลากรภาคภูมิใจในความสาเร็จของบุคคล
อื่นในโรงเรียน
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ
81

โรงเรียนมีค่านิยมหลักที่ชัดเจน

2. การค้นหาคนเก่ง
17 ครูและบุคลากรเชื่อมั่นในความซื่อตรงของกระบวนการ
การประเมิน
18 ครูและบุคลากรสามารถพูดคุยเรื่องการทางานได้ตาม
ความเป็นจริง
29 ครูและบุคลากรซื่อสัตย์ในการประเมินตนเอง

0.094
0.187

0.187

0.179

0.190
0.151

ครูและบุคลากรยอมรับและพูดคุยเกี่ยวกับความสาเร็จ
ของผู้อื่น
25 โรงเรียนมีแผนการค้นหาคนเก่งสาหรับครูและบุคลากร
ในปัจจุบันและอนาคต
26 การประเมินครูและบุคลากรเชื่อมโยงกับกระบวนการ
ค้นหาคนเก่งของโรงเรียน
27 โรงเรียนได้ค้นหาคนเก่งในอนาคตของโรงเรียน
28 ครูและบุคลากรมีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อค้นหา
ศักยภาพความเป็นผู้นาอย่างเท่าเทียมกัน
29 โรงเรียนสามารถแยกแยะครูและบุคลากรที่มีศักยภาพ
ภาวะผู้นาแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
30 ครูและบุคลากรได้รับการจูงใจในการรับบทบาทความเป็น
ผู้นา
31 ทีมผู้บริหารมีการทางานร่วมกันเพื่อค้นหาครูและบุคลากร
ที่มีศักยภาพ
32 ครูและบุคลากรเข้าใจในคุณลักษณะของภาวะผู้นาที่มี
ประสิทธิผลในโรงเรียน
33 โรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนในการค้นหาครูและบุคลากรที่
มีศักยภาพในตนเอง
34 การค้นหาคนเก่งเป็นองค์ประกอบสาคัญของกลยุทธ์
โรงเรียน
3. การพัฒนาคนเก่ง
39 กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งของโรงเรียนมี
ประสิทธิผล
40 การพัฒนาคนเก่งมีความสาคัญต่อโรงเรียนของท่าน
41 ครูและบุคลากรสามารถที่จะเสนอถึงความต้องการในการ
พัฒนาได้อย่างเปิดเผย
42 ระดับของภาวะความเป็นผู้นามีผลต่อโครงการ แผนงาน

0.187
0.183
0.172
0.184

0.185
0.188

0.184
0.165
0.164
0.215
0.213
0.237
0.168
0.188

0.189
0.184
0.170
0.209
0.205
0.187
0.228
0.165
0.169
0.157
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วิธีการหรือกระบวนการพัฒนาคนเก่ง
กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งมีผลต่อการประเมิน
ทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้บริหารในการเสริมสร้างพลังครู
และบุคลากรในโรงเรียน
44 วัฒนธรรมของโรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาคนเก่ง
45 ผู้บริหารได้ใช้แรงจูงใจในการพัฒนาคนเก่ง
46 ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
47 ผู้บริหารให้ความสาคัญในการวิจัยกระบวนการในการพัฒนาคน
เก่ง
48 โรงเรียนได้กระตุ้นผู้นาที่มีศักยภาพในการอ่านและการคิด
ไตร่ตรอง
50 โรงเรียนมีการเตรียมผู้นาสาหรับการแต่งตั้งในอนาคต
51 ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนตามค่านิยมที่สาคัญ คือ
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความซื่อสัตย์ และความนับถือซึ่งกัน
และกัน
52 โรงเรียนได้มีแนวทาง โครงการ แผนงาน และ
กระบวนการ ที่สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นผู้นา
53 โรงเรียนแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับครูและบุคลากรทุกคนที่เป็นคน
เก่ง
54 โรงเรียนมีแนวทาง โครงการ แผนงาน และกระบวนการที่
สนับสนุนการพัฒนาการทางานร่วมกับผู้อื่นของครูและ
บุคลากรที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นา
55 ผู้บริหารได้นาโครงสร้างการพัฒนาคนเก่งไปปรับใช้ใน
บริบทของโรงเรียนที่กว้างขึ้น
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
61 โรงเรียนได้สร้างวัฒนธรรมการการส่งเสริมคนเก่งและ
ส่งเสริมให้ครูและบุคคลมีความสามารถแตกต่าง
หลากหลาย
62 โรงเรียนพยายามทาให้ครูและบุคลากรใช้ศักยภาพของตน
อย่างเต็มที่และดีที่สุดเพื่อโรงเรียน
63 ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามค่านิยมของโรงเรียน
64 โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่สามารถกระตุ้นความคิดต่างๆ
ได้
65 ครูและบุคลากรใช้การประเมินเป็นวิธีการที่จะปรับปรุง
และทางานให้ดีขึ้น
67 ครูและบุคลากรสามารถนาเพื่อนร่วมงานคนอื่นที่มี
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
68 ครูและบุคลากรสามารถตั้งคาถามกับผลการปฏิบัติงาน
ของคนอื่นได้
69 ครูและบุคลากรที่มีความสามารถส่วนใหญ่เป็นคนถ่อมตัว
70 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคน
เก่ง
71 ครูและบุคลากรแต่ละคนมีแผนการพัฒนาตนเองในระยะ
ยาว
72 การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนกับโรงเรียนอื่นๆ มี
พื้นฐานอยู่บนความร่วมมือและการมีค่านิยมที่เหมือนกัน
73 ทีมงานผู้บริหารโรงเรียนมีทักษะด้านการสร้างเครือข่าย
อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
43

0.178
0.196
0.186
0.182
0.182
0.164
0.214

0.171

0.178
0.254

0.199
0.200
0.179
0.179

0.153
0.165
0.169
0.161
0.165
0.180
0.155
0.175
0.192
0.216
0.190
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74

บุคลากรฝ่ายงานสนับสนุนของโรงเรียนปฏิบัติงานเป็น
เครือข่ายกันกับบุคลากรในโรงเรียนอื่นๆ
75 ครูและบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นาของโรงเรียน
สามารถกระตุ้นและเข้าร่วมโครงการกับโรงเรียนอื่นๆ
76 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาคนเก่งร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ
82 ค่านิยมของโรงเรียนปรากฏชัดอยู่ในพฤติกรรมประจาวัน
ของบุคลากร
83 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคนเก่งเชิงบูรณาการ
84 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
85 โรงเรียนสามารถแยกระหว่างผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
ออกจากศักยภาพในการพัฒนาในอนาคตของครูและ
บุคลากร
87 โรงเรียนสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาชีพของครูและ
บุคลากรรวมถึงโอกาสเฉพาะเจาะจงที่จะพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้นา
86 โรงเรียนสามารถวางแผนเพื่อพัฒนาพฤติกรรม ทักษะ และ
ทัศนคติที่จาเป็นสาหรับครูและบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะเป็น
ผู้นา
88 โรงเรียนมีแนวทาง โครงการ แผนงาน และกระบวนการที่
เอื้ออานวยต่อการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
89 วัฒนธรรมของโรงเรียนเปิดโอกาสให้มีการยอมรับและชื่น
ชมต่อความสามารถของทุกคน
90 โรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคนเก่งในรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

0.183
0.197
0.183
0.190
0.184
0.200
0.219

0.219

0.170

0.205
0.191
0.157
0.208

จากตาราง 4.64 ผลการจัดกลุ่มของด้านที่เป็นจุดแข็งและ จุดอ่อนของสภาพแวดล้อมภายใน
พบว่า สภาพแวดล้อมภายในส่วนใหญ่เป็นจุดอ่อน โดยมีข้อคาถามที่เป็นจุดแข็งเพียง 15 ข้อ
จาก 90 ข้อ จุดแข็งสูงสุด ได้แก่ 1) โรงเรียนมีการกาหนดกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน PNImodified
= 0.094 2) ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน PNImodified =0.095 และ 3)
ผู้บริหารมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ PNImodified = 0.096 ส่วนจุดอ่อนที่สุด ได้แก่ 1)โรงเรียน
แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับครูและบุคลากรทุกคนที่เป็นคนเก่ง PNImodified = 0.254 2)โรงเรียนได้
ค้ น หาคนเก่ ง ในอนาคตของโรงเรี ย น=0.237และ 3)กระบวนการในการพั ฒ นาคนเก่ ง ของ
โรงเรียนมีประสิทธิผล PNImodified =0.228
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ตารางที่ 4. 65 การวิเคราะห์โอกาสและภาวะคุกคาม จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ
การบริหารคนเก่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โอกาส (O)
1.1
2.1

นโยบายของรัฐเอื้อให้มีการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์โรงเรียน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์โรงเรียน

0.142

ต่า

โอกาส
โอกาส

O
O

0.176

ต่า

3.1
4.1

สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์โรงเรียน
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเอื้อต่อการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์
โรงเรียน

0.172

ต่า
ต่า

โอกาส
โอกาส

O
O

0.160

4.5

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนมีการพัฒนาต้นแบบการบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการทั่วทั้งโรงเรียน

0.185

ต่า

โอกาส

O

0.195

สูง

0.220
0.206
0.209

สูง
สูง
สูง

0.199

สูง

คุกคาม
คุกคาม
คุกคาม
คุกคาม
คุกคาม

T
T
T
T
T

2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
2.2
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
2.3
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการพัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
2.4
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน

0.209

สูง

0.232
0.214

สูง
สูง

0.221

สูง

คุกคาม
คุกคาม
คุกคาม
คุกคาม

T
T
T
T

2.5

0.203

สูง

คุกคาม

T

3. สภาพสังคมของประเทศ
3.2
สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
3.3
สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการพัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
3.4
สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน

0.210

สูง

0.238
0.221
0.213

สูง
สูง
สูง

คุกคาม
คุกคาม
คุกคาม
คุกคาม

T
T
T
T

3.5

0.207

สูง

คุกคาม

T

0.191

สูง

0.202
0.195

สูง
สูง

0.201

สูง

คุกคาม
คุกคาม
คุกคาม
คุกคาม

T
T
T
T

ภาวะคุกคาม (T)
1.นโยบาย
1.2
นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
1.3
นโยบายของรัฐสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
1.4
นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน
1.5
นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบของการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการใน
โรงเรียน

สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้โรงเรียนมีการพัฒนาต้นแบบของการบริหารคนเก่ง
เชิงบูรณาการทั่วทั้งโรงเรียน

สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาต้นแบบของการบริหารคนเก่ง
เชิงบูรณาการทั่วทั้งโรงเรียน

4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ
4.2
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อต่อการกาหนดกลยุทธ์และค่านิยมในโรงเรียน
4.3
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการพัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
4.4
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการสร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน
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จากตารางที่ 4.65 พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารคนเก่งของโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีดัชนีความต้องการจาเป็นอยู่ในระดับสูงทุกๆ ด้าน ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง(PNImodified=
.190)จึงเป็นภาวะคุกคาม โดยด้านที่มีความต้องการจาเป็นสูงที่สุด คือ สภาพสังคมของประเทศ
(PNImodified= .210) ลาดับถัดมาคือ สภาพเศรษฐกิจของประเทศ (PNImodified= .209) เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้า น พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายนอกเป็ นโอกาสส าหรั บ การก าหนดค่า นิ ยมและกลยุ ท ธ์
โรงเรียน เท่านั้น ส่วนรายด้านอื่นๆ เป็นภาวะคุกคามทั้งหมด และหากแยกเป็นรายข้อพบว่า โอกาส
มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ด้ า นนโยบายของรั ฐ เอื้ อ ให้ มี ก ารก าหนดค่ า นิ ย มและกลยุ ท ธ์ โ รงเรี ย น PNImodified
=0.142 และภาวะคุกคามมากที่สุดคือด้านสภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการค้นหาคนเก่งใน
โรงเรียน PNImodified = 0.238
4.4.2 ส่วนที่ 2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตารางที่ 4. 66 การวิเคราะห์จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) ของสภาพแวดล้อมภายในการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สภาพแวดล้อมภายในการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา

PNImodified

จัด
กลุ่ม

สภาพ
แวดล้อม

จุดแข็ง (S)
1. คุณภาพการบริหาร

0.163

ต่า

จุดแข็ง

S

2

ทีมผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริต

0.119

ต่า

จุดแข็ง

S

3

ทีมผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน

0.153

ต่า

จุดแข็ง

S

4

ทีมผู้บริหารมีวิธีการตัดสินใจที่รวดเร็ว

0.166

ต่า

จุดแข็ง

S

5

ทีมผู้บริหารมีวิธีลงมือกระทาการที่รวดเร็ว

0.176

ต่า

จุดแข็ง

S

6

ทีมผู้บริหารฝึกสอนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนทางานให้ได้ผลสาเร็จที่ดีขึ้น

0.173

ต่า

จุดแข็ง

S

7

ทีมผู้บริหารเน้นการทางานให้ได้ผลสาเร็จ

0.134

ต่า

จุดแข็ง

S

9

ทีมผู้บริหารใช้ความเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง

0.169

ต่า

จุดแข็ง

S

10

ทีมผู้บริหารมีความมั่นใจในการบริหารโรงเรียน

0.148

ต่า

จุดแข็ง

S

11

ทีมผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบผลงานของตนเองเสมอ

0.139

ต่า

จุดแข็ง

S

2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ

0.165

ต่า

จุดแข็ง

S

17

ทีมผู้บริหารพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูและบุคลากรเสมอๆ

0.161

ต่า

จุดแข็ง

S

19

ครูและบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดและการปฏิบัติงานที่สาคัญ เสมอ

0.174

ต่า

จุดแข็ง

S
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สภาพแวดล้อมภายในการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา

PNImodified

จัด
กลุ่ม

สภาพ
แวดล้อม

20

ทีมผู้บริหารยอมรับความผิดพลาดจากการทางานของครูและบุคลากรได้

0.172

ต่า

จุดแข็ง

S

21

ทีมผู้บริหารยินดีต้อนรับความเปลี่ยนแปลง

0.149

ต่า

จุดแข็ง

S

22

ผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนโรงเรียนไปข้างหน้า

0.146

ต่า

จุดแข็ง

S

3. ทิศทางระยะยาว

0.166

ต่า

จุดแข็ง

S

27

โรงเรียนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว

0.153

ต่า

จุดแข็ง

S

28

โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะให้บริการนักเรียนอย่างดีที่สุด

0.130

ต่า

จุดแข็ง

S

31

โรงเรียนเป็นสถานที่ทางานที่มั่นคงสาหรับครูและบุคลากร

0.131

ต่า

จุดแข็ง

S

37

โรงเรียนได้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

0.171

ต่า

จุดแข็ง

S

49

ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0.168

ต่า

จุดแข็ง

S

50

โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่ทางานหลากหลายและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

0.176

ต่า

จุดแข็ง

S

จุดอ่อน (W)
1

ทีมผู้บริหารได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากครูและบุคลากรในโรงเรียน

0.181

สูง

จุดอ่อน

W

8

ทีมผู้บริหารทางานมีประสิทธิผลมาก

0.178

สูง

จุดอ่อน

W

12

ทีมผู้บริหารตัดสินใจชัดเจนเกี่ยวกับครูและบุคลากรที่ไม่มีผลงาน

0.218

สูง

จุดอ่อน

W

18

ครูและบุคลากรได้ใช้เวลาเพียงพอกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และการเรียนรู้

0.189

สูง

จุดอ่อน

W

29

ทีมผู้บริหารทางานอยู่ในโรงเรียนมาเป็นเวลานาน

0.184

สูง

จุดอ่อน

W

30

ผู้บริหารใหม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งจากภายในโรงเรียน

0.233

สูง

จุดอ่อน

W

4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด

0.193

สูง

จุดอ่อน

W

36

โรงเรียนมีกลยุทธ์ที่ทาให้ตัวเองโดดเด่นแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ

0.183

สูง

จุดอ่อน

W

38

โรงเรียนได้ปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆ ให้ทาได้ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0.178

สูง

จุดอ่อน

W

39

โรงเรียนได้จัดให้กระบวนการทางานต่างๆ สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

0.179

สูง

จุดอ่อน

W

40

โรงเรียนได้รับการรายงานทุกอย่างที่สาคัญ ต่อผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

0.187

สูง

จุดอ่อน

W
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สภาพแวดล้อมภายในการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา
41

PNImodified

จัด
กลุ่ม

สภาพ
แวดล้อม

0.204

สูง

จุดอ่อน

W

42

ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับรายงานข้อมูลทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินและที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง
การเงิน
โรงเรียนสร้างนวัตกรรมที่เป็นสมรรถภาพหลักของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

0.221

สูง

จุดอ่อน

W

43

ครูและบุคลากรสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

0.224

สูง

จุดอ่อน

W

5. คุณภาพบุคลากร

0.186

สูง

จุดอ่อน

W

48

ทีมผู้บริหารบันดาลใจให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนทางานได้ผลสาเร็จเป็นพิเศษ

0.193

สูง

จุดอ่อน

W

51

ครูและบุคลากรเติบโตผ่านการเป็นเครือข่ายกับผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน

0.207

สูง

จุดอ่อน

W

ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น PNImodified สภาพแวดล้อมภายในการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ค่ากลางคือ PNImodified = 0.177
จากตารางที่ 4.66 พบว่า สภาพแวดล้อมภายในของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีดัชนีความต้องการจาเป็นอยู่ในระดับสูงสุด เป็นจุดอ่อน 3 ด้าน ซึ่งสูงกว่าค่า
กลาง(PNImodified= .177) จึงเป็นจุดอ่อน โดยด้านที่มีความต้องการจาเป็นสูงที่สุด คือ ผู้บริหารใหม่
ได้รับการเลื่อนตาแหน่งจากภายในโรงเรียน (PNImodified= .233) ลาดับถัดมาคือ ครูและบุคลากร
สร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง(PNImodified= .224)
และครูและบุคลากรเติบโตผ่านการเป็นเครือข่ายกับผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งสาหรับการบริหารองค์การสมรรถนะสูง คือทีมผู้บริหาร
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นจุดแข็ง PNImodified= .119
ตารางที่ 4. 67 การวิเคราะห์โอกาส(O) และภาวะคุกคาม(T) จากสภาพแวดล้อมภายนอกการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของ PNImodified จัด
สภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
กลุม่ แวดล้อม

โอกาส (O)
1. นโยบายของรัฐ
13 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
23 นโยบายของรัฐเอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยของครูและบุคลากร
ทุกฝ่าย
32 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
52 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรใน
โรงเรียน

0.187
0.190
0.180

ต่า
ต่า
ต่า

โอกาส
โอกาส
โอกาส

O

0.171

ต่า

โอกาส

O

โอกาส

O

0.184

ต่า

O
O
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สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของ PNImodified จัด
สภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
กลุม่ แวดล้อม
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
34 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิด การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
16 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเอื้อต่อการบริหารโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพ
26 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยของครู
และบุคลากร
35 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอือ้ ต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
47 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอือ้ ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์
ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ
55 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอือ้ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน

0.189

ต่า

โอกาส

O

0.172

ต่า

โอกาส

O

0.180
0.175

ต่า
ต่า

โอกาส
โอกาส

O

0.182

ต่า

โอกาส

O

0.168

ต่า

โอกาส

O

0.188

ต่า

โอกาส

O

0.185

ต่า

โอกาส

O

33

O

ภาวะคุกคาม (T)
44

นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยู่
เสมอๆ
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
14 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการบริหารโรงเรียนอย่างมี
คุณภาพ
24 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยของครู
และบุคลากร
45 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์
ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ
53 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของครู
และบุคลากรในโรงเรียน
3. สภาพสังคมของประเทศ
15 สภาพสังคมของประเทศเอื้อต่อการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
25 สภาพสังคมของประเทศเอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยของครู
และบุคลากร
46 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์
ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ
54 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน

0.213

สูง

ภาวะคุกคาม

T

0.199
0.198

สูง
สูง

ภาวะคุกคาม

T

ภาวะคุกคาม

T

0.198

สูง

ภาวะคุกคาม

T

0.210

สูง

ภาวะคุกคาม

T

0.201

สูง

ภาวะคุกคาม

T

0.196
0.198
0.197

สูง
สูง
สูง

ภาวะคุกคาม

T

ภาวะคุกคาม

T

ภาวะคุกคาม

T

0.216

สูง

ภาวะคุกคาม

T

0.195

สูง

ภาวะคุกคาม

T

ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น สภาพแวดล้อมภายนอกการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ค่ากลางคือ PNImodified = 0.192
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จากตารางที่ 4.67 พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรีย นมัธยมศึกษา มี ค่าดัชนี ความต้องการจาเป็นค่ากลาง(PNImodified= .192) เมื่อพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายนอกพบว่า สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นโอกาสที่มากที่สุด PNImodified= .189 และความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ เป็นโอกาสรองลงมา
PNImodified= .188 ส่วนด้านที่เป็นภาวะคุกคามมากที่สุดตามลาดับ ได้แก่ สภาพสังคมของประเทศ
เอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ (PNImodified= .216) ลาดับถัดมาคือ
นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ(PNImodified= .213) และ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ PNImodified=
.210

123
ตารางที่ 4. 68 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (S) และจุดอ่อน (W) ของการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
1. คุณภาพการบริหาร
2
ทีมผูบ้ ริหารมีความซื่อสัตย์สจุ ริต
3
ทีมผูบ้ ริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบั ครูและบุคลากรในโรงเรียน
4
ทีมผูบ้ ริหารมีวิธีการตัดสินใจที่รวดเร็ว
5
ทีมผูบ้ ริหารมีวิธีลงมือกระทาการที่รวดเร็ว
6
ทีมผูบ้ ริหารฝึกสอนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนทางานให้ได้ผลสาเร็จที่ดีขึ้น
7
ทีมผูบ้ ริหารเน้นการทางานให้ได้ผลสาเร็จ
9
ทีมผูบ้ ริหารใช้ความเป็นผู้นาทีเ่ ข้มแข็ง
10
ทีมผูบ้ ริหารมีความมั่นใจในการบริหารโรงเรียน
11
ทีมผูบ้ ริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบผลงานของตนเองเสมอ
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
17
ทีมผูบ้ ริหารพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูและบุคลากรเสมอๆ
19
ครูและบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดและการปฏิบัติงานทีส่ าคัญ
ๆ เสมอ
20
ทีมผูบ้ ริหารยอมรับความผิดพลาดจากการทางานของครูและบุคลากรได้
21
ทีมผูบ้ ริหารยินดีต้อนรับความเปลี่ยนแปลง
22
ผลการปฏิบัติงานเป็นสิง่ ที่ขับเคลื่อนโรงเรียนไปข้างหน้า
3. ทิศทางระยะยาว
27
โรงเรียนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว
28
โรงเรียนมีเป้าหมายทีจ่ ะให้บริการนักเรียนอย่างดีทสี่ ุด
31
โรงเรียนเป็นสถานที่ทางานที่มั่นคงสาหรับครูและบุคลากร
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด
37
โรงเรียนได้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
5. คุณภาพบุคลากร
49
ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
50
โรงเรียนมีครูและบุคลากรทีท่ างานหลากหลายและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

0.163
0.119
0.153
0.166
0.176
0.173
0.134
0.169
0.148
0.139
0.165
0.161
0.174
0.172
0.149
0.146
0.166
0.153
0.130
0.131
0.193
0.171
0.186
0.168
0.176

1. คุณภาพการบริหาร
1
ทีมผูบ้ ริหารได้รบั ความเชื่อถือไว้วางใจจากครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
8
ทีมผูบ้ ริหารทางานมีประสิทธิผลมาก
12
ทีมผูบ้ ริหารตัดสินใจชัดเจนเกี่ยวกับครูและบุคลากรที่ไม่มี
ผลงาน
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
18
ครูและบุคลากรได้ใช้เวลาเพียงพอกับการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้ และการเรียนรู้
3. ทิศทางระยะยาว
29
ทีมผูบ้ ริหารทางานอยู่ในโรงเรียนมาเป็นเวลานาน
30
ผู้บริหารใหม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งจากภายในโรงเรียน
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด
โรงเรียนมีกลยุทธ์ที่ทาให้ตัวเองโดดเด่นแตกต่างจากโรงเรียน
อื่นๆ
38
โรงเรียนได้ปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆ ให้ทาได้ง่ายขึน้
อย่างต่อเนื่อง
39
โรงเรียนได้จัดให้กระบวนการทางานต่างๆ สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
40
โรงเรียนได้รบั การรายงานทุกอย่างที่สาคัญ ต่อผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
41
ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับรายงานข้อมูลทัง้ ทีเ่ กี่ยวกับเรื่อง
การเงินและที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน
42
โรงเรียนสร้างนวัตกรรมทีเ่ ป็นสมรรถภาพหลักของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง
43
ครูและบุคลากรสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ กระบวนการและ
บริการของโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง
5. คุณภาพบุคลากร
48
ทีมผูบ้ ริหารบันดาลใจให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนทางาน
ได้ผลสาเร็จเป็นพิเศษ
51
ครูและบุคลากรเติบโตผ่านการเป็นเครือข่ายกับผู้ให้การ
สนับสนุนโรงเรียน

0.163
0.181
0.178
0.218
0.165
0.189
0.166
0.184
0.233
0.193

36

0.183
0.178
0.179
0.187
0.204
0.221
0.224
0.186
0.193
0.207

ค่ากลางดัชนีความต้องการจาเป็น สภาพแวดล้อมภายในการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
PNI = 0.177

ตารางที่ 4. 69 จัดกลุ่มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (O) และภาวะคุกคาม (T)
ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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โอกาส (O)

ภาวะคุกคาม (T)

1. นโยบายของรัฐ

1. นโยบายของรัฐ

13

23

32

นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ

0.190

44 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการ

นโยบายของรัฐเอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
อย่างเปิดเผยของครูและบุคลากรทุก
ฝ่าย
นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย

0.180

2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ

0.199

0.171

14 สภาพเศรษฐกิจของประเทศ

0.198

สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
ใหม่อยู่เสมอๆ

เอื้อให้เกิดการบริหารโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพ
52 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการพัฒนา 0.184 24 สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
คุณภาพของครูและบุคลากรใน
เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่าง
โรงเรียน
เปิดเผยของครูและบุคลากร
2. สภาพเศรษฐกิจ
45 สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
เอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม
และองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ
3 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิด 0.189 53 สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
3 การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ของครูและบุคลากรในโรงเรียน
3. สภาพสังคม

0.213

3. สภาพสังคมของประเทศ

0.198

0.210

0.20
1
0.196

3 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิด การ 0.172 15 สภาพสังคมของประเทศเอื้อต่อ 0.198
4 สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้
การบริหารโรงเรียนอย่างมี
มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณภาพ
4. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
25 สภาพสังคมของประเทศเอื้อต่อ 0.197
การปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยของ
ครูและบุคลากร
16 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของ
0.175 46 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้ 0.216
ประเทศเอื้อต่อการบริหารโรงเรียน
เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์
อย่างมีคุณภาพ
ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ
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โอกาส (O)
26 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อ
0.182
การปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยของครูและ
บุคลากร

ภาวะคุกคาม (T)
54 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้

0.195

เกิดการพัฒนาคุณภาพของครู
และบุคลากรในโรงเรียน

35 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อต่อ
0.168
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
47 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิด 0.188
การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
อยู่เสมอๆ
55 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิด 0.185
การพัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากร
ในโรงเรียน

จากตารางที่ 4.68 พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสในการบริหารองค์การสมรรถนะสูง
ได้แก่ นโยบายของรัฐ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ส่วนสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมของ
ประเทศเป็นภาวะคุกคาม
4.5 กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
รายละเอียดแต่ละตอนมีดังต่อไปนี้
ผู้วิจัย ดาเนิ นการร่างกลยุ ทธ์การบริห ารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสู งส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา (ฉบับที่ 1) โดยใช้ผลการวิจัยที่พบคือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม และค่าดัชนี
PNImodified ทั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้
(1) กาหนดกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองจากกรอบแนวคิดการบริหารคนเก่งสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ตามกระบวนการบริหารคนเก่งซึ่งประกอบด้วย 1).การกาหนดค่านิยมและกล
ยุทธ์องค์การ 2).การประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง 3).การพัฒนาคนเก่ง 4).การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคน
เก่ง และ5).การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ
(2) ก าหนดกลยุ ท ธ์ ห ลั ก และกลยุ ท ธ์ ร องจากกรอบแนวคิ ด การบริ ห ารองค์ ก าร
สมรรถนะสูง ประกอบด้วย การบริหารองค์การที่มีลักษณะ 5 องค์ประกอบ คือ 1).มีคุณภาพการ
บริหาร 2).มีความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ 3). มีทิศทางระยะยาว 4).มีการปรับปรุงและการทา
ใหม่อยู่ตลอด และ 5).มีคุณภาพบุคลากร
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(3) กาหนดวิธีดาเนินการจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามที่จับคู่กับ
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
โดยการร่ า งกลยุ ท ธ์ก ารบริห ารบริห ารคนเก่ง และองค์การสมรรถนะสู งส าหรั บโรงเรีย น
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ SWOT MATRIX ของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ส่ ว นที่ 2 พั ฒ นากลยุ ทธ์ การบริห ารคนเก่ งและองค์ การสมรรถนะสู ง ส าหรั บโรงเรีย น
มัธยมศึกษา โดยการวิเคราะห์ SWOT MATRIX
ส่ ว นที่ 3 กลยุ ทธ์การบริห ารบริห ารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสู งส าหรับโรงเรีย น
มัธยมศึกษา (ฉบับที่ 1)
ดังรายละเอียดแต่ละส่วนตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4. 70 ตารางวิเคราะห์ SWOT Matrix ของการบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา
SO
WO
1. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด
แข็งด้านการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
2. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นโอกาสที่เอื้อต่อ
จุดแข็งด้านการพัฒนาต้นแบบการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
ทั่วทั้งโรงเรียน

1. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นโอกาสช่วยลด
จุดอ่อนด้านการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
2. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นโอกาสช่วยลด
จุดอ่อนด้านการพัฒนาต้นแบบการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
ทั่วทั้งโรงเรียน
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ST
1. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนดค่านิยม
องค์การในเรื่องความชัดเจนและการสื่อสารของผู้บริหารต่อครูและบุคลากร
ให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
1.1 การกาหนดค่านิยมองค์การ
0.121
1 โรงเรียนมีการกาหนดค่านิยมทีช่ ัดเจน
0.127
2 ค่านิยมของท่านเป็นไปในแนวทางเดียวกับโรงเรียน
0.114
3 ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งของการสือ่ สาร และการปฏิบัติของครู
และบุคลากร
0.124
2. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการกาหนดกลยุทธ์
องค์การในเรื่องความชัดเจนและการสื่อสารของผู้บริหารต่อครูและบุคลากร
1.2 การกาหนดกลยุทธ์องค์การ
0.106
4
ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
0.095
5
ผู้บริหารคานึงถึงความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียน
0.124
6
ผู้บริหารมีการเรียนรู้จากประสบการณ์
0.096
7
ผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
อย่างชัดเจน
0.123
11 โรงเรียนมีการกาหนดกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน
0.094
3. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารองค์การในเรื่องความสามารถในการมองเห็นภาพรวมและการ
กระตุ้นสนับสนุนครูและบุคลากร
1.3 วิสยั ทัศน์ของผู้บริหารองค์การ
0.125
8
บทบาทของผู้บริหารเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาครูและ
บุคลากร
0.130
9
ผู้บริหารมีการกระตุ้น และสนับสนุนเพือ่ นร่วมงาน
0.130
10 ผู้บริหารมีความสามารถในการมองเห็นภาพรวมใหญ่ (Big
picture)
0.117
4. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้า
0.187
ด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการ
ค้นหาคนเก่งในเรื่องความตระหนักในคุณค่าและศักยภาพของ
ครูและบุคลากร
2.1 ความตระหนักในคุณค่าของครูและบุคลากร
0.164
16 วิธีปฏิบัติของผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าครูและบุคลากรทุก
คน มีคุณค่า
0.147
5. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้า
0.187
ด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการ
พัฒนาคนเก่งในเรื่องการเห็นความสาคัญของการพัฒนาครูและ
บุคลากรที่เป็นคนเก่งในองค์การ
3.1 ความสาคัญของการพัฒนาคนเก่ง
0.162
49 ครูและบุคลากรทางานเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทีด่ ี
ของโรงเรียน
0.149

WT
1. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดอ่อนด้านการค้นหาคนเก่งขององค์การในเรื่อง
ความเชื่อมั่นในระบบการประเมินครูและบุคลากร
2. การค้นหาคนเก่ง
0.187
2.2 ความเชื่อมั่นในระบบการ
0.184
ประเมินครูและบุคลากร
17 ครูและบุคลากรเชื่อมั่นในความ
ซื่อตรงของกระบวนการ การ
ประเมิน
0.183
18 ครูและบุคลากรสามารถพูดคุยเรือ่ ง
การทางานได้ตามความเป็นจริง
0.172
19 ครูและบุคลากรซือ่ สัตย์ในการ
ประเมินตนเอง
0.184
20 ครูและบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาตนเอง
0.185
21 ครูและบุคลากรสามารถรับฟังความ
คิดเห็นทีต่ รงไปตรงมาได้อย่าง
สร้างสรรค์
0.188
22 ครูและบุคลากรสามารถกระตุน้ และ 0.184
สนับสนุนผูอ้ นื่ ในการทางานได้
23 ครูและบุคลากรสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิผล
0.165
24 ครูและบุคลากรยอมรับและพูดคุย
เกี่ยวกับความสาเร็จของผูอ้ ื่น
0.164
2. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็น
ภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนด้านกระบวนการวางแผน
ค้นหาคนเก่งขององค์การ
2.3 กระบวนการวางแผนค้นหาคน
เก่ง
0.205
25 โรงเรียนมีแผนการค้นหาคนเก่ง
สาหรับครูและบุคลากรในปัจจุบัน
และอนาคต
0.215
26 การประเมินครูและบุคลากร
เชื่อมโยงกับกระบวนการค้นหาคน
เก่งของโรงเรียน
0.213
27 โรงเรียนได้ค้นหาคนเก่งในอนาคต
ของโรงเรียน
0.237
28 ครูและบุคลากรมีสิทธิได้รับการ
0.168
พิจารณาเพื่อค้นหาศักยภาพความ
เป็นผู้นาอย่างเท่าเทียมกัน
29 โรงเรียนสามารถแยกแยะครูและ
บุคลากรที่มีศักยภาพภาวะผู้นา
0.188
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6. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการ
สร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่งในเรื่องการส่งเสริมคุณภาพของ
ครูและบุคลากรให้ใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่
4.1 คุณภาพของครูและบุคลากร
66 ครูและบุคลากรภาคภูมิใจในความสาเร็จของบุคคลอื่นใน
โรงเรียน
7. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งด้านการ
บริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การในเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
5.1 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
81 โรงเรียนมีค่านิยมหลักที่ชัดเจน

0.179

0.158
0.138

0.190
0.159
0.151

แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
30 ครูและบุคลากรได้รับการจูงใจในการ
รับบทบาทความเป็นผูน้ า
0.189
31 ทีมผู้บริหารมีการทางานร่วมกันเพื่อ
ค้นหาครูและบุคลากรที่มีศกั ยภาพ 0.184
32 ครูและบุคลากรเข้าใจในคุณลักษณะ
ของภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลใน
โรงเรียน
0.170
33 โรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
ค้นหาครูและบุคลากรที่มีศกั ยภาพใน
ตนเอง
0.209
34 การค้นหาคนเก่งเป็นองค์ประกอบ 0.205
สาคัญของกลยุทธ์โรงเรียน
3. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดอ่อนด้านการพัฒนาคนเก่งในเรื่องประสิทธิผล
ของกระบวนการพัฒนาคนเก่งขององค์การ
3. การพัฒนาคนเก่ง
0.187
3.2 ประสิทธิผลของ
กระบวนการพัฒนาคนเก่ง
0.192
39 กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งของ
โรงเรียนมีประสิทธิผล
0.228
40 การพัฒนาคนเก่งมีความสาคัญต่อ
โรงเรียนของท่าน
0.165
41 ครูและบุคลากรสามารถที่จะเสนอถึง
ความต้องการในการพัฒนาได้อย่าง
เปิดเผย
0.169
42 ระดับของภาวะความเป็นผู้นามีผล
ต่อโครงการ แผนงาน วิธกี ารหรือ
กระบวนการพัฒนาคนเก่ง
0.157
43 กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งมี
ผลต่อการประเมินทักษะที่จาเป็น
สาหรับผู้บริหารในการเสริมสร้าง
พลังครูและบุคลากรในโรงเรียน
0.178
4. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดอ่อนด้านการพัฒนาคนเก่งในเรื่องผูบ้ ริหารและ
ครูตระหนักในความสาคัญของการพัฒนาคนเก่งของ
องค์การ
3.3 ผู้บริหารและครูตระหนักใน
ความสาคัญของการพัฒนาคนเก่ง 0.182
44 วัฒนธรรมของโรงเรียนสนับสนุนการ
พัฒนาคนเก่ง
0.196
45 ผู้บริหารได้ใช้แรงจูงใจในการพัฒนา
คนเก่ง
0.186
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46

ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเอง
0.182
47 ผู้บริหารให้ความสาคัญในการวิจัย
กระบวนการในการพัฒนาคนเก่ง
0.182
48 โรงเรียนได้กระตุน้ ผู้นาที่มีศกั ยภาพ
ในการอ่านและการคิดไตร่ตรอง
0.164
5. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดอ่อนด้านการพัฒนาคนเก่งในเรื่องการวางแผน
เพื่อพัฒนาคนเก่งขององค์การ
3.4 การวางแผนเพื่อพัฒนาคนเก่ง 0.209
50 โรงเรียนมีการเตรียมผูน้ าสาหรับการ
แต่งตั้งในอนาคต
0.214
51 ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนตาม
ค่านิยมที่สาคัญ คือ ความไว้เนื้อเชื่อ
ใจ ความซื่อสัตย์ และความนับถือซึ่ง
กันและกัน
0.171
52 โรงเรียนได้มีแนวทาง โครงการ
แผนงาน และกระบวนการ ที่
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ที่มีศักยภาพที่จะเป็นผูน้ า
0.178
53 โรงเรียนได้แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับครู
และบุคลากรทุกคนที่เป็นคนเก่ง
0.254
54 โรงเรียนมีแนวทาง โครงการ
แผนงาน และกระบวนการที่
สนับสนุนการพัฒนาการทางาน
ร่วมกับผู้อนื่ ของครูและบุคลากรทีม่ ี
ศักยภาพที่จะเป็นผูน้ า
0.199
55 ผู้บริหารได้นาโครงสร้างการพัฒนา
คนเก่งไปปรับใช้ในบริบทของ
โรงเรียนทีก่ ว้างขึ้น
0.200
6. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดอ่อนด้านการการสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
ในเรื่องการวางแผนสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
4. การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคน 0.179
เก่ง
4.2 การวางแผนสร้างวัฒนธรรม 0.181
ส่งเสริมคนเก่ง
61 โรงเรียนได้สร้างวัฒนธรรมการการ 0.179
ส่งเสริมคนเก่งและส่งเสริมให้ครูและ
บุคคลมีความสามารถแตกต่าง
หลากหลาย
62 โรงเรียนพยายามทาให้ครูและ
บุคลากรใช้ศกั ยภาพของตนอย่าง 0.153
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เต็มทีแ่ ละดีที่สุดเพื่อโรงเรียน
64 โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่สามารถ
กระตุ้นความคิดต่างๆ ได้
0.169
70 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ในการสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
0.175
7. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความก้าว
หน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดอ่อนด้านการการสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคน
เก่งในเรือ่ งแผนการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร
เพื่อส่งเสริมคนเก่ง
4.3 แผนการพัฒนาตนเองของครู 0.169
และบุคลากรเพื่อส่งเสริมคนเก่ง
63 ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม
ค่านิยมของโรงเรียน
0.165
65 ครูและบุคลากรใช้การประเมินเป็น
วิธีการทีจ่ ะปรับปรุงและทางานให้ดี
ขึ้น
0.161
67 ครูและบุคลากรสามารถนาเพือ่ น
ร่วมงานคนอื่นที่มีความสามารถได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
0.165
68 ครูและบุคลากรสามารถตั้งคาถาม
กับผลการปฏิบัติงานของคนอื่นได้ 0.180
69 ครูและบุคลากรทีม่ ีความสามารถส่วน
ใหญ่เป็นคนถ่อมตัว
0.155
71 ครูและบุคลากรแต่ละคนมีแผนการ
พัฒนาตนเองในระยะยาว
0.192
8. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดอ่อนด้านการการสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่งใน
เรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันส่งเสริมคนเก่ง
4.4 การสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือ
กันส่งเสริมคนเก่ง
0.193
72 การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนกับ
โรงเรียนอืน่ ๆ มีพื้นฐานอยู่บนความ
ร่วมมือและการมีค่านิยมทีเ่ หมือนกัน 0.216
73 ทีมงานผู้บริหารโรงเรียนมีทกั ษะด้าน
การสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง
และมีประสิทธิภาพ
0.190
74 บุคลากรฝ่ายงานสนับสนุนของ
โรงเรียนปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายกัน
กับบุคลากรในโรงเรียนอื่นๆ
0.183
75 ครูและบุคลากรที่มีศกั ยภาพที่จะเป็น
ผู้นาของโรงเรียนสามารถกระตุน้ และ
เข้าร่วมโครงการกับโรงเรียนอืน่ ๆ
0.197
76 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาคนเก่ง
0.183
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ร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ
9. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็น
ภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนด้านการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
ทั่วทั้งองค์การในเรื่องกระบวนการบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการ
5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์การ
0.190
5.2 กระบวนการบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการ
0.201
82 ค่านิยมของโรงเรียนปรากฏชัดอยู่ใน
พฤติกรรมประจาวันของบุคลากร 0.184
83 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคน
เก่งเชิงบูรณาการ
0.200
84 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารคนเก่ง
เชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 0.219
10. นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดอ่อนด้านการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
ทั่วทั้งองค์การในเรื่องการวางแผนเพื่อบริหารคนเก่ง
ชิงบูรณาการ
5.3 การวางแผนเพื่อบริหารคนเก่ง
เชิงบูรณาการ
0.205
85 โรงเรียนสามารถแยกระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันออกจาก
ศักยภาพในการพัฒนาในอนาคตของ
ครูและบุคลากร
0.219
86 โรงเรียนสามารถวางแผนเพื่อพัฒนา
พฤติกรรม ทักษะ และทัศนคติที่
จาเป็นสาหรับครูและบุคลากรที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นผูน้ า
0.205
87 โรงเรียนสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
วิชาชีพของครูและบุคลากรรวมถึง
โอกาสเฉพาะเจาะจงที่จะพัฒนา
ศักยภาพการเป็นผูน้ า
0.170
88 โรงเรียนมีแนวทาง โครงการ
แผนงาน และกระบวนการที่
เอื้ออานวยต่อการบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการ
0.191
89 วัฒนธรรมของโรงเรียนเปิดโอกาสให้
มีการยอมรับและชืน่ ชมต่อ
ความสามารถของทุกคน
0.157
90 โรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคนเก่งในรูปแบบทีม่ ี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
0.208
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จากตารางที่ 4.70 แสดงการวิเคราะห์และจับคู่ SO /ST / WO/ และ WT เพื่อนาไปพิจารณายกร่าง
กลยุทธ์ จากตารางพบว่า SO คือการเพิ่มโอกาสให้จุดแข็ง ได้แนวทางจานวน 2 ข้อ WO คือการ
เสริมโอกาสเพื่อลดจุดอ่อน มีจานวน 2 ข้อ สาหรับ ST คือการเสริมจุดแข็งและป้องกันภาวะคุกคาม
มีจานวน 7 ข้อ และ WT ลดจุดอ่อนและป้องกันภาวะคุกคามของการบริหารคนเก่งของโรงเรียน
มีจานวน 10 ข้อ
ตารางที่ 4. 71 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
SO
1.นโยบายของรัฐ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ
เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านคุณภาพการบริหารในเรื่องการเป็น
แบบอย่าง การตัดสินใจ และการลงมือทาอย่างรวดเร็ว ความมั่นใจ
ในการทางานให้สาเร็จ และการใช้ความเป็นผู้นาของทีมผู้บริหาร
1. คุณภาพการบริหาร
0.163
2
ทีมผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริต
0.119

0.153

4

ทีมผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
ทีมผู้บริหารมีวิธกี ารตัดสินใจที่รวดเร็ว

WO
1. นโยบายของรัฐ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของ
ประเทศเป็นโอกาสช่วยลดจุดอ่อนด้านคุณภาพการบริหาร
ในเรื่องการได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากครูและบุคลากร
และการทางานที่มีประสิทธิผล
1. คุณภาพการบริหาร
0.163
1
ทีมผู้บริหารได้รับความเชื่อถือ
0.181
ไว้วางใจจากครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
8
ทีมผู้บริหารทางานมีประสิทธิผลมาก 0.178

0.166

12

5

ทีมผู้บริหารมีวิธีลงมือกระทาการที่รวดเร็ว

0.176

6

0.173

7

ทีมผู้บริหารฝึกสอนให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทางานให้ได้ผลสาเร็จที่ดีขึ้น
ทีมผู้บริหารเน้นการทางานให้ได้ผลสาเร็จ

9

ทีมผู้บริหารใช้ความเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง

0.169

10

ทีมผู้บริหารมีความมั่นใจในการบริหาร
โรงเรียน
ทีมผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
รับผิดชอบผลงานของตนเองเสมอ

0.148

ทีมผู้บริหารตัดสินใจชัดเจนเกี่ยวกับ 0.218
ครูและบุคลากรที่ไม่มีผลงาน
2.นโยบายของรัฐ และความก้า วหน้า ด้านเทคโนโลยีของ
ประเทศเป็นโอกาสช่วยลดจุดอ่อนด้านความเปิดเผย และ
มุ่งเน้นการปฏิบัติเรื่องการใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ของครูและบุคลากร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการ
0.165
ปฏิบัติ
18
ครูและบุคลากรได้ใช้เวลาเพียงพอกับ 0.189
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด
ความรู้ และการเรียนรู้
3.นโยบายของรัฐ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของ
ประเทศเป็นโอกาสช่วยลดจุ ดอ่อนด้านทิศทางระยะยาวใน
เรื่องทีมผู้บริหารทางานในโรงเรียนมาเป็นเวลานานและการ
เลื่อนตาแหน่งจากภายในโรงเรียน
3. ทิศทางระยะยาว
0.166

0.139

29

3

11

0.134

ทีมผู้บริหารทางานอยู่ในโรงเรียนมา
เป็นเวลานาน

0.184
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SO
2.นโยบายของรัฐ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ
เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านความเปิดเผยและมุ่งเน้นการปฏิบัติ
ในเรื่องการพูดคุยแลกเปลี่ยน และการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรกับทีมผู้บริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
0.165

17
19

20

ทีมผู้บริหารพูดคุยแลกเปลีย่ นกับครูและ
0.161
บุคลากรเสมอๆ
ครูและบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
0.174
กระบวนการคิดและการปฏิบัติงานที่สาคัญ
ๆ เสมอ
ทีมผู้บริหารยอมรับความผิดพลาดจากการ 0.172
ทางานของครูและบุคลากรได้

30

38

ทีมผู้บริหารยินดีต้อนรับความเปลี่ยนแปลง 0.149

39

22

ผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน
โรงเรียนไปข้างหน้า

40

3.นโยบายของรัฐ และความก้าวหน้า ด้านเทคโนโลยีของประเทศ 41
เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งด้านทิศทางระยะยาวในเรื่องการรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว การให้บริการ
นักเรียนและความมั่นคงในการทางานสาหรับครูและบุคลากร
3. ทิศทางระยะยาว
0.166
42

27

โรงเรียนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีสว่ น
ได้ส่วนเสียในระยะยาว

0.153

28

โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะให้บริการนักเรียน
อย่างดีที่สุด

0.130

31

โรงเรียนเป็นสถานที่ทางานที่มั่นคงสาหรับ
ครูและบุคลากร

0.131

0.233

4.นโยบายของรัฐ และความก้า วหน้า ด้านเทคโนโลยีของ
ประเทศเป็นโอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อนด้านการปรับปรุงและ
การทาใหม่อ ยู่ตลอดในเรื่อ งการรายงานข้ อมูล การสร้า ง
นวัตกรรม และการทาให้โรงเรียนมีความโดดเด่นแตกต่าง
จากโรงเรียนอื่นๆ
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่
0.193
ตลอด
36
โรงเรียนมีกลยุทธ์ที่ทาให้ตวั เองโดด 0.183
เด่นแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ

21

0.146

WO
ผู้บริหารใหม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่ง
จากภายในโรงเรียน

โรงเรียนได้ปรับปรุงกระบวนการ
ทางานต่างๆ ให้ทาได้ง่ายขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
โรงเรียนได้จัดให้กระบวนการทางาน
ต่างๆ สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกันอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนได้รับการรายงานทุกอย่างที่
สาคัญ ต่อผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน
ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับ
รายงานข้อมูลทั้งที่เกี่ยวกับเรื่อง
การเงินและที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน

0.178

0.179

0.187

0.204

โรงเรียนสร้างนวัตกรรมที่เป็น
0.221
สมรรถภาพหลักของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
43
ครูและบุคลากรสร้างนวัตกรรม
0.224
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
5.นโยบายของรัฐ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของ
ประเทศเป็นโอกาสที่ช่วยลดจุดอ่อนด้านคุณภาพบุคลากรใน
เรื่องครูและบุคลากรได้รับแรงบันดาลใจจากผู้บริหารและ
เติบโตผ่านการเป็นเครือข่ายกับผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
5. คุณภาพบุคลากร
0.186
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SO
4.นโยบายของรัฐ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ 48
เป็ นโอกาสที่เอื้ อต่อ จุดแข็งด้านการปรับ ปรุงกระบวนการทางาน
ต่างๆ ครูและบุ คลากรสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นในการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด
0.193
51

WO
ทีมผู้บริหารบันดาลใจให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนทางานได้ผล
สาเร็จเป็นพิเศษ
ครูและบุคลากรเติบโตผ่านการเป็น
เครือข่ายกับผู้ให้การสนับสนุน
โรงเรียน

0.193

0.207

37

โรงเรียนได้มีการปรับปรุงกระบวนการ
0.171
ทางานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
5.นโยบายของรัฐ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ
เป็ น โอกาสที่ เ อื้ อ ต่ อ จุ ด แข็ ง ด้ า นคุ ณ ภาพบุ ค ลากรในเรื่ อ ง
ความสามารถของบุคลากร
5. คุณภาพบุคลากร
0.186
49
ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถ 0.168
ปรับตัวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
50
โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่ทางาน
0.176
หลากหลายและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
ST
1.สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อจุด
แข็ ง ด้ า นคุ ณ ภาพการบริ ห ารในเรื่อ งการเป็ น แบบอย่ า ง การ
ตัด สิ น ใจ และการลงมื อ ท าอย่ า งรวดเร็ ว ความมั่ น ใจในการ
ทางานให้สาเร็จ และการใช้ความเป็นผู้นาของทีมผู้บริหาร
1. คุณภาพการบริหาร
0.163
2 ทีมผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริต
0.119
3 ทีมผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
0.153
4 ทีมผู้บริหารมีวิธกี ารตัดสินใจที่รวดเร็ว
0.166
5 ทีมผู้บริหารมีวิธีลงมือกระทาการที่รวดเร็ว

0.176
6
7

ทีมผู้บริหารฝึกสอนให้ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนทางานให้ได้ผลสาเร็จที่ดีขึ้น
ทีมผู้บริหารเน้นการทางานให้ได้ผลสาเร็จ

WT
1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อ
จุดอ่อนด้านคุณภาพการบริหารในเรื่องการได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากครูและบุคลากร และการทางานที่มีประสิทธิผล

1
8

1. คุณภาพการบริหาร
ทีมผู้บริหารได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจาก
ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ทีมผู้บริหารทางานมีประสิทธิผลมาก

0.163
0.181
0.178

12

ทีมผู้บริหารตัดสินใจชัดเจนเกี่ยวกับครูและ 0.218
บุคลากรที่ไม่มีผลงาน
2. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อ
จุดอ่อนด้านความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติเรื่องการใช้
เวลาอย่างเพียงพอในการพูดคุยแลกเปลีย่ นความคิด ความรู้
ของครูและบุคลากร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
0.165

0.173
18
0.134

ครูและบุคลากรได้ใช้เวลาเพียงพอกับการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และการ

0.189
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ST
9

WT

ทีมผู้บริหารใช้ความเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง

0.169
10
11

ทีมผู้บริหารมีความมั่นใจในการบริหาร
โรงเรียน
ทีมผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
รับผิดชอบผลงานของตนเองเสมอ

เรียนรู้
3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อ
จุ ด อ่ อ นด้ า นทิศ ทางระยะยาวในเรื่ อ งที ม ผู้บ ริ ห ารท างานใน
โรงเรีย นมาเป็ นเวลานานและการเลื่อ นตาแหน่งจากภายใน
โรงเรียน
3. ทิศทางระยะยาว
0.166

0.148
29
0.139

ทีมผู้บริหารทางานอยู่ในโรงเรียนมาเป็น
เวลานาน

0.184

2.สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อจุด 30 ผู้บริหารใหม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งจาก
0.233
แข็งด้านความเปิดเผยและมุ่งเน้นการปฏิบัติในเรื่องการพูดคุย
ภายในโรงเรียน
แลกเปลี่ ย น และการมี ส่ ว นร่ ว มของครู แ ละบุ ค ลากรกั บ ที ม
ผู้บริหาร
2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
0.165
4. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อ
จุดอ่อนด้านการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดในเรื่องการ
รายงานข้ อ มูล การสร้า งนวัตกรรม และการทาให้ โ รงเรีย นมี
ความโดดเด่นแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ
17 ทีมผู้บริหารพูดคุยแลกเปลีย่ นกับครูและ
0.161
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด
0.193
บุคลากรเสมอๆ
19 ครูและบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
0.174
36 โรงเรียนมีกลยุทธ์ที่ทาให้ตวั เองโดดเด่น
0.183
กระบวนการคิดและการปฏิบัติงานที่สาคัญ
แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ
ๆ เสมอ
20 ทีมผู้บริหารยอมรับความผิดพลาดจากการ
0.172
38 โรงเรียนได้ปรับปรุงกระบวนการทางาน
0.178
ทางานของครูและบุคลากรได้
ต่างๆ ให้ทาได้ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง
21 ทีมผู้บริหารยินดีต้อนรับความเปลี่ยนแปลง
0.149
39 โรงเรียนได้จัดให้กระบวนการทางานต่างๆ
0.179
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่าง
ต่อเนื่อง
3.สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อจุด 40 โรงเรียนได้รับการรายงานทุกอย่างที่สาคัญ 0.187
แข็งด้านทิศทางระยะยาวในเรื่องการรักษาความสัมพันธ์อันดีกบั
ต่อผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียในระยะยาว การให้บริการนักเรียนและความ
มั่นคงในการทางานสาหรับครูและบุคลากร
3. ทิศทางระยะยาว
0.166 41 ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับรายงาน
0.204
ข้อมูลทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินและที่ไม่
เกี่ยวกับเรื่องการเงิน
27 โรงเรียนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีสว่ นได้
0.153 42 โรงเรียนสร้างนวัตกรรมที่เป็นสมรรถภาพ
0.221
ส่วนเสียในระยะยาว
หลักของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
28 โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะให้บริการนักเรียน
0.130 43 ครูและบุคลากรสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ 0.224
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ST

WT
อย่างดีที่สุด
กระบวนการ และบริการของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
31 โรงเรียนเป็นสถานที่ทางานที่มั่นคงสาหรับครู 0.131 5. สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อ
และบุคลากร
จุดอ่อนด้านคุณภาพบุคลากรในเรื่องครูและบุคลากรได้รับแรง
บันดาลใจจากผู้บริหารและเติบโตผ่านการเป็นเครือข่ายกับผู้ให้
การสนับสนุนโรงเรียน
4.สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นภาวะคุกคามต่อจุด
5. คุณภาพบุคลากร
0.186
แข็งด้านการปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆ ครูและบุคลากร
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นในการทางานอย่างต่อเนื่อง
4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด
48 ทีมผู้บริหารบันดาลใจให้ครูและบุคลากรใน 0.193
0.193
โรงเรียนทางานได้ผลสาเร็จเป็นพิเศษ
37 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงกระบวนการทางาน 0.171 51 ครูและบุคลากรเติบโตผ่านการเป็นเครือข่าย 0.207
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
กับผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
5. คุณภาพบุคลากร
0.186
49 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถ
0.168
ปรับตัวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
50 โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่ทางานหลากหลาย 0.176
และเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

จากตารางที่ 4.71 แสดงการวิเคราะห์ TOWS Matrix และจับคู่ SO /ST / WO/ และ WT เพื่อนาไป
พิจารณายกร่างกลยุทธ์ จากตารางพบว่า SO คือการเพิ่มโอกาสให้จุดแข็ง ได้แนวทางจานวน 5 ข้อ
WO คือการ เสริมโอกาสเพื่อลดจุดอ่อน มีแนวทางจานวน 5 ข้อ สาหรับ ST คือการเสริมจุดแข็งและ
ป้องกันภาวะคุกคาม มีจานวน 5 ข้อ และ WT ลดจุดอ่อนและป้องกันภาวะคุกคามของการบริหารคน
เก่งของโรงเรียน มีจานวน 5 ข้อ
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4.5.2 ส่วนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ในขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ ผู้วิจัยดาเนินการตามรายละเอียดแต่ละตอนมีดังต่อไปนี้
1) ผู้วิจัยได้นาผลจากการทาตาราง TOWS Matrix มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ โดยการจับคู่ทุก
รายการและรวมกลุ่มข้อคาถามที่เป็นกลุ่มเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน แล้วนามายกร่าง โดยยึดตาม
กรอบแนวคิดการวิจัยพื้นฐาน ประกอบกับการพิจารณาการจับคู่จุดแข็ง -โอกาส จุดอ่อน-โอกาส จุด
แข็ ง -ภาวะคุ ก คาม และจุ ด อ่ อ น-ภาวะคุ ก คาม แล้ ว ยกร่ า งเป็ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก กลยุ ท ธ์ ร อง และ
วิธีดาเนินการ ให้มีความเป็นไปได้และเหมาะ
2) นาผลการยกร่างกลยุทธ์ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาหลายครั้ง จนได้ชุดกลยุทธ์ 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การยกร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ชุดที่ 2 การยกร่างกลยุทธ์การบริหารองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
3) ผู้วิจัยดาเนินการนาเสนอกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ ตามร่าง (ฉบับที่ 1)
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์หลัก กล
ยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ ของการบริหารคนเก่ง และองค์การสมรรถนะสูง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน
30 ท่าน ตามการนาเสนอในตารางที่ 4.72-4.75
ตารางที่ 4. 72 การกาหนด(ร่าง)กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการของการบริหารคนเก่ง
สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาจาก TOWS Matrix
การบริหารคนเก่ง
สาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา
1. การกาหนด
ค่านิยมและกลยุทธ์
องค์การ
1.1 วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารองค์การ

SO

x

x

1.2 การกาหนด
ค่านิยมองค์การ

ST

WO

WT

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์หลัก

ยึดมั่นในค่านิยมและกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง

กลยุทธ์รอง

1.1 ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ร่วมของการบริหารคนเก่ง

วิธีดาเนินการ

1.1.1 โรงเรียนกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมของการบริหาร
คนเก่งอย่างชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
1.1.2 โรงเรียนมีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบอย่างทั่วถึง
1.2 ยึดมั่นในค่านิยมร่วมของการบริหารคนเก่ง

x

x

กลยุทธ์รอง
x

x

วิธีดาเนินการ

1.2.1 โรงเรียนกาหนดค่านิยมร่วมของการบริหาร
คนเก่งอย่างชัดเจน และพร้อมดาเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ค่านิยมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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การบริหารคนเก่ง
สาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา

SO

ST

WO

WT

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ
ทั้งโรงเรียน

1.3 การกาหนดกล
ยุทธ์องค์การ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ
x

2. การค้นหาคนเก่ง
2.1 กระบวนการ
วางแผนค้นหาคน
เก่ง

x

x

วิธีดาเนินการ
x

x

2.2 ความเชื่อมั่นใน
ระบบการประเมิน
ครูและบุคลากร

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

x

3. การพัฒนาคน
เก่ง
3.1 ผู้บริหารและครู
ตระหนักใน
ความสาคัญของการ
พัฒนาคนเก่ง

กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง

x

x

กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง

x

วิธีดาเนินการ

1.2.2 โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ค่ า นิ ย มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสื่ อ สารและการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
1.3 ยึดมั่นในกลยุทธ์ร่วมของการบริหารคนเก่ง
1.3.1 โรงเรียนกาหนดกลยุทธ์เชิงรุกของการบริหาร
คนเก่ งและมี แ นวทางการนากลยุท ธ์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างชัดเจน
1.3.2 โรงเรียนสื่อสารให้ครูและบุคลากรเข้าใจกล
ยุทธ์และสามารถนาไปใช้ภายใต้ การคานึงถึงความ
เสี่ยงและการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
แสวงหาวิธีการค้นหาคนเก่งเชิงรุก
2.1 วางแผนค้นหาคนเก่ง
2.1.1 โรงเรียนกาหนดแผนค้นหาคนเก่งในปัจจุบัน
และอนาคต ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว
2.1.2 โรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมวางแผน
ค้นหาคนเก่งทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน
2.2 ใช้การประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง
2.2.1 โรงเรีย นสร้า งแรงจูงใจให้ ครูและบุ คลากร
เชื่ อ มั่ น ในระบบการประเมิ น ครู แ ละบุ ค ลากร
สามารถสื่ อ สารกั น ได้ อ ย่ า งตรงไปตรงมาและ
สร้างสรรค์ และพร้อมจะพัฒนาตนเองและสนับสนุน
เพื่อนร่วมงานเพื่อการทางานที่มีประสิทธิผล
2.2.2 โรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกาหนดตัว
ชีวัดและเกณฑ์การประเมินครูและบุคลากรโดยให้
ความส าคั ญ กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านและยึ ด มั่ น ใน
หลักการที่ว่าทุกคนมีศักยภาพในการเป็นคนเก่งด้าน
ใดด้านหนึ่ง
ยกระดับขีดความสามารถของคนเก่ง
3.1 กระตุ้ น ครู แ ละบุ ค ลากรให้ ต ระหนั ก ใน
ความสาคัญของการพัฒนาคนเก่ง
3.1.1 ผู้ บ ริห ารและคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
กาหนดนโยบายการสร้า งความตระหนัก เรื่องการ
พัฒนาคนเก่ง และกาหนดแนวทางการนานโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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การบริหารคนเก่ง
สาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา

SO

ST

WO

WT

3.2 การวางแผนเพื่อ
พัฒนาคนเก่ง

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก

3.2.1 โรงเรี ย นก าหนดแผนงาน โครงการ และ
กระบวนการที่ จ ะสนั บ สนุ น และพั ฒ นาครู และ
บุคลากรที่มีศักยภาพจะเป็นผู้นาในอนาคต
3.2.2 โรงเรียนกาหนดโครงสร้างการพัฒนาครูและ
บุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบ และต่ อ เนื่ อ ง และ
เตรียมพร้อมสาหรับการแต่งตั้งผู้นาในอนาคต
3.3 ตรวจสอบประสิทธิผลและปรับปรุงการพัฒนา
คนเก่งอย่างต่อเนื่อง
3.3.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการประเมินและตรวจสอบ
ประสิทธิผลกระบวนการพัฒนาคนเก่ง และกาหนด
รางวัลตอบแทนสาหรับครูและบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่น
3.3.2 ผู้ บ ริ ห ารนาโครงสร้ า งการพั ฒ นาคนเก่ ง ไป
ปรับใช้ในบริบทของโรงเรียนที่หลากหลายมากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง

กลยุทธ์รอง

4.1 วางแผนสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง

วิธีดาเนินการ

4.1.1 โรงเรีย นก าหนดกลยุ ท ธ์เ ชิง รุก เพื่อ สร้ า ง
วั ฒ นธรรมส่ ง เสริ ม คนเก่ ง โดยการวางแนวทาง
โครงการ แผนงานและกระบวนการที่ ค รู แ ละ
บุ คลากรจะได้แ สดงศัก ยภาพในการทางานอย่า ง
เต็มที่และดีที่สุดเพื่อโรงเรียน
4.1.2 ผู้ บ ริ ห ารสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เ หมาะกั บ ความ
ต้ อ งการของแต่ ล ะบุ ค คล โดยก าหนดให้ ค รู แ ละ
บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเองในระยะยาว มีการ
ประเมินตนเองและนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การทางานให้ดีขึ้น
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคน
เก่ง
4.2.1 โรงเรี ย นประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร
ภายนอกและโรงเรีย นอื่ นๆ เพื่อ ส่งเสริมคนเก่งให้
ประสบความส าเร็ จ โดยการวางแผนงานและ

x

3. 3 ประสิทธิผล
ของ
กระบวนการพัฒนา
คนเก่ง

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ
x

4. การสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริม
คนเก่ง
4.1 การวางแผน
สร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมคนเก่ง

x

x

x

4.2 การสร้าง
เครือข่ายเพื่อร่วมมือ
กันส่งเสริมคนเก่ง

x

x

3.1.2 โรงเรียนกาหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนเก่งอย่างชัดเจนทุกปี
3.2 วางแผนพัฒนาคนเก่งอย่างต่อเนื่อง

x

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ
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5. การบริหารคน
เก่งเชิงบูรณาการ
ทั่วทั้งองค์การ
5.1 การวางแผนเพื่อ
บริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการ

SO

ST

WO

x

WT

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก

โครงการร่วมกัน รวมทั้งจัดอบรมผู้บริหารเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพ
4.2.2 โรงเรียนจัดสรรพื้นที่ สร้างบรรยากาศ และให้
เวลาสาหรับการส่งเสริมคนเก่ง โดยการร่วมมือกับ
องค์กรภายนอกหรือโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งกระตุ้นให้
ครู แ ละบุ ค ลากรเข้ า ร่ว มกิ จ กรรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
ต่อเนื่อง
บริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ

กลยุทธ์รอง

5.1 วางแผนบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ

วิธีดาเนินการ

5.1.1 โรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะ พฤติกรรม
และทั ศ นคติ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรที่ มี
ศัก ยภาพจะเป็ นผู้นา รวมทั้งสนับ สนุนการเรีย นรู้
ด้านวิชาชีพสาหรับครูและบุคลากรกลุ่มคนเก่งที่จะ
พัฒนาในอนาคต
5.1.2 โรงเรี ย นร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยวางแผนการ
บ ริ ห า ร ค น เ ก่ ง เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร โ ด ย ก า ร จั ด
คณะกรรมการร่ ว ม ก าหนดกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง รุ ก และ
เป้ า ประสงค์ก ารบริห ารคนเก่ง จั ด หาผู้เชี่ ย วชาญ
ภายนอกเป็ น ที่ ป รึ ก ษา และก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ติดตามการดาเนินงาน
5.2 พัฒนากระบวนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ

x

x

5.2 กระบวนการ
บริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

x

5.2.1 โรงเรี ย นสร้ า งวั ฒ นธรรมที่ เ ปิ ด โอกาสต่ อ
แนวทางบริ ห ารคนเก่ ง เชิ ง บู ร ณาการ โดยการ
ก าหนดแผนงาน โครงการ และกระบวนการที่
เอื้ออานวยให้ครูและบุคลากรยอมรับและชื่นชมใน
ความสามารถซึ่งกันและกัน
5.2.2 โรงเรี ย นประเมิ น และพั ฒ นากระบวนการ
บริหารคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดย
พิจารณาจากกลยุทธ์และการปฏิบัติตามค่านิยมจน
เป็นพฤติกรรมประจาวันของบุคลากร

จากตาราง 4.72 แสดงการกาหนดร่างกลยุทธ์จากตาราง TOWS Matrix ของการบริหารคนเก่ง
สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และการกาหนดกลยุทธ์การบริหารคนเก่งสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก จานวน 5 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง จานวน 12 กลยุทธ์ และวิธีดาเนินการ
จานวน 25 วิธี
ตารางที่ 4. 73การกาหนดร่างกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการของการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
การบริหาร
องค์การ
สมรรถนะสูง
สาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา
1. คุณภาพการ
บริหาร
1.1 ความมั่นใจใน
การบริหารงาน
ของคณะผู้บริหาร

SO

ST

WO

WT

x

x

x

x

กลยุทธ์หลัก ยกระดับคุณภาพการบริหาร
กลยุทธ์รอง

x

x

x

x

x

x

x

วิธีดาเนินการ 1.2.1 ผู้บริหารสร้างค่านิยมร่วมที่ให้ความสาคัญต่อครู
และบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้ง
ด้า นทัก ษะกระบวนการ ความรู้ค วามสามารถทาง
วิชาชีพ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่นได้
1.2.2 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรสามารถ
ตรวจสอบ ประเมิน เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ และให้
ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการทางานที่มีประสิทธิผล
กลยุทธ์หลัก มุ่งพัฒนาการปฏิบตั ิงาน

กลยุทธ์รอง
x

x

1.1 ยกระดับภาวะผู้นาของคณะผู้บริหาร

วิธีดาเนินการ 1.1.1 คณะผู้บริหารสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและปฏิบัติงาน
ได้ อ ย่ า งมั่ น ใจตามเป้ า หมายของโรงเรี ย น รวมทั้ ง
สนับ สนุนให้ครูแ ละบุ คลากรแสดงความสามารถใน
การทางาน รับผิดชอบในหน้าที่และมุ่งสู่ผลสาเร็จ
1.1.2 หน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาภาวะผู้นาและทักษะการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหาร เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งหลักการทางาน
การประพฤติ ต น และสร้ า งศรั ท ธาให้ แ ก่ ค รู แ ละ
บุคลากร
กลยุทธ์รอง 1.2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในคณะผู้บริหาร

x

1.2 ความเชื่อถือ
ของครูและ
บุคลากรต่อคณะ
ผู้บริหาร

2. ความเปิดเผย
และมุ่งเน้นการ
ปฏิบตั ิ
2.1 ความเชื่อมั่น
ของทีมผู้บริหาร
ต่อการปฏิบัติงาน
ของครูและ
บุคลากร

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ

2.1 เสริมพลังความเชื่อมั่นในการปฏิบัตงิ านของครู
และบุคลากร
วิธีดาเนินการ 2.1.1 ผู้ บ ริ ห ารจั ด เวที ใ ห้ ค รู แ ละบุ ค ลากรพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมผู้บริหาร และผู้บริหาร
พร้อมยอมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งผล
การท างานทั้ ง ที่ ดี แ ละที่ มี ข้ อ ผิ ด พลาดของครู แ ละ

142
การบริหาร
องค์การ
สมรรถนะสูง
สาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา

SO

ST

WO

WT

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ

บุคลากร

2.2 การพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของครูและ
บุคลากร

3. ทิศทางระยะ
ยาว
3.1 กระบวนการ
ได้มาซึ่งผู้บริหาร

กลยุทธ์รอง

x

x

x

x

x

x

วิธีดาเนินการ 2.2.1 ผู้บ ริห ารจั ดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ร่ว มกัน
ของครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทั ก ษะทางวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
2.2.2 โรงเรียนเปิดโอกาสการสื่อสารและเพิ่มช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่คณะครูและบุคลากร
อย่างหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สังคมออนไลน์(Social
Media) จดหมายข่าว วารสาร ฯลฯ
กลยุทธ์หลัก มุ่งผลระยะยาว
กลยุทธ์รอง

x

3.2 ความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
x

x

x

2.1.2 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทางาน
ของครูและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการท างานในรู ป แบบของการยกย่ อ ง ชมเชย
สวัสดิการ เงินรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรืออื่นๆ
2.2 เสริมสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3.1 สรรหาผู้บริหารที่มุ่งผลระยะยาว

วิธีดาเนินการ 3.1.1 หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมและสนับสนุนให้ มี
ระบบการเข้ าสู่ตาแหน่งของคณะผู้บ ริห าร โดยเปิ ด
โอกาสให้ครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
โรงเรียนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ ความ
เหมาะสม ก่อนการพิจารณาจากบุคคลภายนอก
3.1.2 โรงเรียนสร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันทั้ง
คณะผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากร ให้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการคิด วางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติโดยเน้น
ที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
กลยุทธ์รอง 3.2 กระชับความสัมพันธ์อันดีกบั ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิธีดาเนินการ 3.2.1 โรงเรี ย นก าหนดนโยบายเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันเข้มแข็งกับผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ร่ ว มอื่ น ๆ โดยการก าหนดบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจนในแต่ละส่วน
3.2.2โรงเรี ย นใช้ เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นและผลัก ดันให้ ผู้มี
ส่ ว น ได้ ส่ ว นเ สี ย เ กิ ด ค ว า ม ตระ ห นั ก แ ละ เห็ น
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4. การปรับปรุง
และการทาใหม่
อยู่ตลอด
4.1 ระบบและ
กระบวนการการ
ทางานของ
โรงเรียน

SO

x

ST

x

WO

x

WT

x

กลยุทธ์
หลัก

ความสาคัญของการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน พร้อมทั้ง
กากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์รอง

x

4.1 ปรับปรุงระบบและกระบวนการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
วิธีดาเนินการ 4.1.1 โรงเรีย นจั ดโครงสร้า งการบริห ารจั ดการที่
สามารถปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างาน การก ากั บ
ติดตาม การประเมิน ให้เอื้อต่อการทางานของครูและ
บุ ค ลากร สร้ า งบรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม และ
ปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบให้คล่องตัวในการทางาน
4.1.2 ผู้บ ริห ารโรงเรีย นส่งเสริมและสนับ สนุนให้ ครู
และบุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดย
เพิ่มบทบาทความเป็นเจ้ าของและมอบหมายความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ส ามารถตรวจสอบได้ ใ ห้ กั บ ครู แ ละ
บุคลากรทุกคนให้สามารถดาเนินการและตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆที่ส่งผลต่อการทางาน อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
กลยุทธ์รอง 4.2 สร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างต่อเนื่อง

x

4.2 การสร้าง
นวัตกรรมในการ
ทางานของครูและ
บุคลากร

5. คุณภาพ
บุคลากร
5.1 ความสามารถ
ของครูและ
บุคลากร

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ

x

x

x

x

x

x

x

x

วิธีดาเนินการ 4.2.1 โรงเรียนจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมและ
สนับ สนุนให้ ครูสร้า งนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การวิจั ย
กระบวนการและบริ ก ารใหม่ ๆ อย่ า งชั ด เจนและ
ต่อเนื่อง
4.2.2 โรงเรีย นนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานของครู
และบุ ค ลากรให้ ค ล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จน
สามารถทาให้ โ รงเรีย นมีความโดดเด่นแตกต่า งจาก
โรงเรียนอื่นๆ
กลยุทธ์หลัก ยกระดับคุณภาพของครูและบุคลากร
กลยุทธ์รอง 5.1 พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
วิธีดาเนินการ 5.1.1 โรงเรี ย นจั ด สรรงบประมาณ เวลา และ
ทรั พ ยากรอื่ น ๆเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องครู แ ละ
บุคลากร เช่น จัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดการ
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การบริหาร
องค์การ
สมรรถนะสูง
สาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา

SO

ST

WO

WT

5.2 ความสามารถ
ของผู้บริหาร

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง

x

x

ฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ของครู หรือเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ข้อมูล เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถตามศักยภาพ
5.1.2 โรงเรียนจัดพื้นที่ เวทีการสัมมนาระดมความคิด
เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของตน
5.2 พัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

วิธีดาเนินการ 5.2.1 ผู้บริหารสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทางาน
สาเร็จ โดยกาหนดรูปแบบและยุทธวิธีการทางานให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เข้มแข็งทั้ง
ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ
5.2.2 ผู้บริหารโรงเรียนใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสร้าง
เครื อ ข่ า ยของคณะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นในรู ป แบบ
คณะกรรมการเพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ เช่ น กรรมการ
สถานศึกษา กรรมการที่ปรึก ษา เพื่อระดมความคิด
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

จากตารางที่ 4.73 ร่างกลยุทธ์การบริหารองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก จานวน 5 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง จานวน 10 กลยุทธ์ และวิธีดาเนินการ
จานวน 20 วิธี
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ตารางที่ 4. 74 ค่าเฉลี่ยผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์หลัก กล
ยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ ของการบริหารคนเก่ง (ฉบับที่ 1)
ประเภท
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ
1. ยึดมั่นในค่านิยมและกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง
1.1 ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ร่วมของการบริหารคนเก่ง
1.1.1 โรงเรียนกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมของการบริหารคนเก่งไว้อย่างชัดเจน
โดยการมีสว่ นร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1.2 โรงเรียนมีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบวิสยั ทัศน์ร่วมอย่าง
ทั่วถึง
1.2 ยึดมั่นค่านิยมร่วมในการบริหารคนเก่ง
1.2.1 โรงเรียนกาหนดค่านิยมร่วมของการบริหารคนเก่งไว้อย่างชัดเจน
และทาให้ค่านิยมเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งโรงเรียน
1.2.2 โรงเรียนทาให้ค่านิยมเป็นส่วนหนึง่ ในการสื่อสารและการปฏิบัติของ
ครูและบุคลากร
1.3 ยึดมั่นในกลยุทธ์รว่ มของการบริหารคนเก่ง
1.3.1 โรงเรียนกาหนดกลยุทธ์เชิงรุกของการบริหารคนเก่งไว้อย่างชัดเจน
และมีแนวทางการนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ
1.3.2 มีการสื่อสารให้ครูและบุคลากรเข้าใจกลยุทธ์และสามารถนาไปใช้
ภายใต้การคานึงถึงความเสี่ยงและการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
2. แสวงหาวิธีการค้นหาคนเก่งเชิงรุก
2.1 วางแผนค้นหาคนเก่ง
2.1.1 โรงเรียนวางแผนค้นหาคนเก่งทั้งปัจจุบันและอนาคต จากภายใน
โรงเรียน
2.1.2 โรงเรียนวางแผนค้นหาคนเก่งทั้งปัจจุบันและอนาคต จากภายนอก
โรงเรียน
2.2 ใช้การประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง
2.2.1 โรงเรียนยึดมั่นในหลักการประเมินเพื่อค้นหาคนเก่งว่าทุกคนมี
ศักยภาพในการเป็นคนเก่งด้านใดด้านหนึ่ง
2.2.2 โรงเรียนกาหนดตัวชีว้ ัดและเกณฑ์การประเมินครูและบุคลากรโดย
ให้ความสาคัญกับผลการปฏิบัติงาน
3. ยกระดับขีดความสามารถของคนเก่ง
3.1 กระตุ้นครูและบุคลากรให้ตระหนักในความสาคัญของการพัฒนา คน
เก่ง
3.1.1 ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษากาหนดนโยบายการกระตุ้น
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้ตระหนักในความสาคัญของการพัฒนาคนเก่ง
และกาหนดการนานโยบายสูก่ ารปฏิบัตอิ ย่างเป็นรูปธรรม
3.1.2 มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคนเก่ง
3.2 วางแผนพัฒนาคนเก่งอย่างต่อเนื่อง

ความ
เหมาะสม
4.71
4.71

ความ
เป็นไปได้
4.43
4.43

4.79

4.36

4.64

4.29

4.50

4.29

4.71

4.43

4.43
4.64

4.21
4.29

4.71

4.14

4.79

4.29

4.79
4.57

4.43
4.29

4.50

4.14

4.21

4.00

4.50

4.14

4.71

4.29

4.43

4.00

4.79

4.36

4.79

4.36

4.71

4.36

4.57
4.79

3.71
4.29
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ประเภท
วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ
3.2.1 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ และกระบวนการที่จะสนับสนุนและ
พัฒนาครูและบุคลากรที่มีศักยภาพจะเป็นผู้นาในอนาคต โดยการส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนตามค่านิยมที่สาคัญ คือความไว้เนื้อเชื่อใจ
ความซื่อสัตย์ และความนับถือซึ่งกันและกัน
3.2.2 โรงเรียนกาหนดโครงสร้างการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง และเตรียมผู้นาสาหรับการแต่งตั้งในอนาคต
3.3 ตรวจสอบประสิทธิผลและปรับปรุงการพัฒนาคนเก่งอย่างต่อเนื่อง
3.3.1 ผู้บริหารนาโครงสร้างการพัฒนาคนเก่งไปปรับใช้ในบริบทของ
โรงเรียนที่กว้างขึ้น
3.3.2 โรงเรียนตรวจสอบประสิทธิผลกระบวนการพัฒนาคนเก่งโดยการ
แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับครูและบุคลากรทุกคนที่เป็นคนเก่ง กาหนดรางวัล
ตอบแทนสาหรับครูและบุคลากรที่มีผลงานเด่น
4. สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
4.1 วางแผนสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
4.1.1 โรงเรียนกาหนดกลยุทธ์เชิงรุกเพือ่ สร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
โดยการวางแนวทาง โครงการ แผนงานและกระบวนการที่ครูและบุคลากร
จะได้แสดงศักยภาพในการทางานอย่างเต็มที่และดีที่สุดเพื่อโรงเรียน
4.1.2 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล
เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง โดยกาหนดให้ครูและ
บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเองในระยะยาว มีการประเมินตนเองและนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคนเก่ง
4.2.1 โรงเรียนประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและโรงเรียนอื่นๆ
เพื่อส่งเสริมคนเก่งให้ประสบความสาเร็จ โดยการวางแผนงานและ
โครงการร่วมกัน รวมทั้งจัดอบรมทักษะด้านการสร้างเครือข่ายอย่าง
กว้างขวางและมีประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร
4.2.2 โรงเรียนจัดสรรพื้นที่เวทีและสร้างบรรยากาศ รวมทั้งจัดเวลาสาหรับ
การส่งเสริมคนเก่ง โดยการร่วมมือกับองค์กรภายนอกหรือโรงเรียนอื่นๆ
และกระตุ้นให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง
5. บริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
5.1 วางแผนบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
5.1.1 โรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะ พฤติกรรม และทัศนคติที่จาเป็น
สาหรับครูและบุคลากรที่มีศักยภาพจะเป็นผู้นา รวมทั้งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านวิชาชีพ สร้างโอกาสที่เฉพาะเจาะจงสาหรับครูและบุคลากรกลุ่ม
คนเก่งที่จะพัฒนาในอนาคต
5.1.2 โรงเรียนร่วมมือกับเครือข่ายวางแผนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
โดยการจัดคณะกรรมการร่วม กาหนดกลยุทธ์เชิงรุก และเป้าประสงค์การ
บริหารคนเก่ง จัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษา และกาหนด

ความ
เหมาะสม

ความ
เป็นไปได้

4.36

3.93

4.36

4.07

4.71

4.29

4.29

3.79

4.29

4.00

4.71
4.64

4.50
4.57

4.71

4.50

4.57

4.21

4.57

4.36

4.36

4.07

4.57

4.29

4.64
4.71

4.43
4.50

4.71

4.14

4.57

4.07
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ประเภท

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบติดตามการดาเนินงาน
5.2 พัฒนากระบวนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
5.2.1 โรงเรียนสร้างวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสต่อแนวทางบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการ โดยการกาหนดแผนงาน โครงการ และกระบวนการที่
เอื้ออานวยให้ครูและบุคลากรยอมรับและชื่นชมในความสามารถซึ่งกันและ
กัน
5.2.2 โรงเรียนประเมินและพัฒนากระบวนการบริหารคนเก่งอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากกลยุทธ์และการปฏิบัติตาม
ค่านิยมจนเป็นพฤติกรรมประจาวันของบุคลากร

ความ
เหมาะสม

ความ
เป็นไปได้

4.64

4.43

4.50

4.64

4.14

4.07

จากตารางที่ 4.74 พบว่ากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองมีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด และ
มีความเป็ น ไปได้ในระดับ มากและมากที่สุ ด ส าหรับวิธีดาเนินการในข้อที่ 3.1.2 มีการสนับสนุ น
งบประมาณในการพัฒ นาคนเก่ง ข้อที่3.2.1โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ และกระบวนการที่จะ
สนับสนุนและพัฒนาครูและบุ คลากรที่มีศักยภาพจะเป็นผู้นาในอนาคต โดยการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนตามค่านิยมที่สาคัญ คือความไว้เนื้อเชื่อใจ ความซื่อสัตย์ และความนับถือซึ่งกัน
และกัน และข้อที่ 3.3.1 ผู้บริหารนาโครงสร้างการพัฒนาคนเก่งไปปรับใช้ในบริบทของโรงเรียนที่
กว้างขึ้น ทั้ง 3 ข้อ มีความเหมาะสมมากแต่มีความเป็นไปได้ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารคน
เก่งสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ฉบับที่ 1) ดังนี้
1. กลยุทธ์หลัก ไม่มีข้อเสนอแนะ
2. กลยุทธ์รอง ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. วิธีดาเนินการ มีข้อเสนอปรับปรุง ดังนี้
3.1 ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนทาบทบาทนั้น เช่น ผู้บริหารครูและบุคลากร เป็นต้น
3.2 ในข้อที่ความวิธีดาเนินการที่เหมาะสมระดับมากแต่ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง
ก็ยังคงกาหนดไว้เพราะ เป็นแนวให้ปฏิบัติว่าหากโรงเรียนได้ดาเนินการตามวิธีนี้แล้ว จะทาให้โรงเรียน
มีการการบริหารคนเก่งที่มีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 4. 75 ค่าเฉลีย่ ผลการผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการ ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา (ฉบับที่ 1)
ประเภท
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ
1. ยกระดับคุณภาพการบริหาร
1.1 ยกระดับภาวะผู้นาของคณะผู้บริหาร
1.1.1 สร้างวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อกระตุ้นให้คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้
แสดงความสามารถในการทางานอย่างมัน่ ใจ รับผิดชอบในหน้าทีแ่ ละมุ่งสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน
1.1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นาและทักษะการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งหลักการทางาน
การประพฤติตน และสร้างศรัทธาให้แก่ครูและบุคลากร
1.2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในคณะผู้บริหาร
1.2.1 สร้างค่านิยมร่วมที่ให้ความสาคัญต่อครูและบุคลากรในฐานะที่เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งด้านทักษะกระบวนการ ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่น
1.2.2 เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรสามารถตรวจสอบ ประเมิน เสนอแนะ
แนวทางใหม่ๆ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพือ่ การทางานที่มีประสิทธิผลต่อ
คณะผู้บริหาร
2. มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงาน
2.1 เสริมพลังความเชื่อมั่นในการปฏิบัตงิ านของครูและบุคลากร
2.1.1 จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของครูและบุคลากรเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
2.1.2 สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทางานของครูและบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานในรูปแบบของการยกย่อง ชมเชย
สวัสดิการ เงินรางวัล ประกาศเกียรติคณ
ุ หรืออื่นๆ
2.2 เสริมสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
2.2.1 จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ให้แก่คณะครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้ง
ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
2.2.2 เพิ่มช่องทาง การสื่อสาร พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่คณะครูและ
บุคลากร อย่างหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว วารสาร
3. มุ่งผลระยะยาว
3.1 สรรหาผู้บริหารที่มุ่งผลระยะยาว
3.1.1 จัดระบบการเข้าสู่ตาแหน่งของคณะผู้บริหาร โดยเปิดโอกาสให้ครู
และบุคลากรทุกคนสามารถเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ ตาม
ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม
3.1.2 สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันทั้งคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ให้มีอานาจการตัดสินใจ แนวคิด วิธีการทางาน วิถกี ารดาเนินชีวิตที่

ความ
เหมาะสม

ความ
เป็นไปได้

4.79
4.79
4.36

4.50
4.50
4.00

4.64

4.26

4.43
4.14

4.14
3.86

4.43

3.93

4.79
4.79
4.71

4.57
4.29
4.07

4.86

4.07

4.50
4.79

3.64
4.36

4.50

4.14

4.64
4.79
4.71

4.21
4.36
4.29

4.64

4.07
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ประเภท

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งาน
3.2 กระชับความสัมพันธ์อันดีกบั ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2.1 กาหนดนโยบายเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันเข้มแข็งกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอื่นๆ โดยการกาหนดบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจนในแต่ละส่วน
3.2.2 ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้น
และผลักดันให้ทุกส่วนเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
พัฒนาโรงเรียนร่วมกัน พร้อมทั้งกากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4. ปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง
4.1 ปรับปรุงระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
4.1.1 จัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้ยืดหยุ่น สร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางานของครูและบุคลากร ปรับปรุงพัฒนา
กฎระเบียบให้คล่องตัวในการทางาน
4.2 ปรับปรุงกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง
4.2.1 เพิ่มบทบาทความเป็นเจ้าของและมอบหมายความรับผิดชอบที่
สามารถตรวจสอบได้ให้กับครูและบุคลากรทุกคนให้สามารถดาเนินการ
และตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่ส่งผลต่อการทางาน
4.2.2 นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการทางานของครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ
เพื่อนาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาหาวิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
5. ยกระดับคุณภาพของครูและบุลากร
5.1 พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5.1.1 จัดสรรงบประมาณ เวลา และทรัพยากรอื่นๆเพื่อส่งเสริม
การ
เรียนรู้ของครูและบุคลากร เช่น จัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดการ
ฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ของครู หรือเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ข้อมูล
เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาความรูค้ วามสามารถตามศักยภาพ
5.1.2 จัดพื้นที่ เวทีการสัมมนาระดมความคิดเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของตน
5.2 พัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
5.2.1 กาหนดรูปแบบและยุทธวิธกี ารทางานให้ทุกคนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนให้เข้มแข็งทั้งครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีสว่ นได้ส่วน
เสียอื่นๆ
5.2.2 ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างเครือข่ายของคณะผู้บริหารโรงเรียนใน
รูปแบบคณะกรรมการเพือ่ ปรึกษาหารือ เช่นกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่
ปรึกษา เพือ่ ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง

ความ
เหมาะสม

ความ
เป็นไปได้

4.64
4.50

4.29
4.07

4.57

3.93

4.50
4.79
4.79

3.79
4.50
4.50

4.71
4.79

4.14
4.36

4.79

4.29

4.71
4.36
4.14

4.79
4.64
4.79

4.36

4.64

4.21
4.79

4.57
4.50

4.14

4.43
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จากตารางที่ 4.75 พบว่ากลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองมีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด และ
มีความเป็นไปได้ในระดับมากและมากที่สุด สาหรับวิธีดาเนินการในข้อที่ 1.2.1 สร้างค่านิยมร่วมที่ให้
ความสาคัญต่อครูและบุคลากรในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งด้านทักษะกระบวนการ ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ ที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มีความโดดเด่น ข้อที่ 1.2.2 เปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรสามารถตรวจสอบ ประเมิน เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการทางานที่
มีประสิทธิผลต่อคณะผู้บริหาร 2.1.1จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่คณะครูและบุคลากรอย่างต่ อเนื่อง
ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 3.1.2 สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันทั้งคณะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรให้มีอานาจการตัดสินใจ แนวคิด วิธีการทางาน วิถีการดาเนินชีวิตที่คล่ องตัว ในการ
ปฏิบัติงานซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 4.2.1 เพิ่มบทบาทความเป็นเจ้าของและ
มอบหมายความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ให้กับครูและบุคลากรทุกคนให้สามารถดาเนินการ
และตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่ส่งผลต่อการทางาน และ 4.2.2 นานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการทางานของครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ
เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาหาวิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง 6
วิธีดาเนินการ มีความเหมาะสมในระดับมากแต่มีความเป็นไปได้ในระดับปานกลาง
ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริ หาร
องค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ฉบับที่ 1) ดังนี้
1. กลยุทธ์หลัก ไม่มีข้อเสนอแนะ
2. กลยุทธ์รอง ไม่มีข้อเสนอแนะ
3. วิธีดาเนินการ มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง ดังนี้
3.1 ควรกาหนดให้ชัดเจนว่าใครเป็นคนทาบทบาทนั้น เช่น ผู้บริหารครูและบุคลากร หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
3.2 ในข้อที่ความวิธีดาเนินการที่เหมาะสมระดับมากแต่ความเป็นไปได้อยู่ในระดับปานกลาง
ก็ยังคงกาหนดไว้เพราะ เป็นแนวให้ปฏิบัติว่าหากโรงเรียนได้ดาเนินการตามวิธีนี้แล้ว จะทาให้โรงเรียน
ก้าวไปสู่ความเป็นองค์การสมรรถนะสูง
จากการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ ผู้วิจัยนามาปรับปรุง
เป็นร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 2
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 1 จากข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิรายบุคคล จานวน 30 คน แล้วเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 15 คน มาร่วมประชุมกลุ่ม
(Focus Group) เพื่อร่วมกันประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 แล้ว
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นามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เป็นกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ดังแสดงในตารางที่ 4.76-4.77
ตารางที่ 4. 76 กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการของการบริหารคนเก่งสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา
กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์หลัก

1. ยึดมั่นในค่านิยมและกลยุทธ์ของการบริหารคนเก่ง

กลยุทธ์รอง 1.1 ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ร่วมของการบริหารคนเก่ง
วิธีดาเนินการ 1.1.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมของการบริหารคน
เก่งอย่างชัดเจน
1.1.2 คณะผู้บริหารมีการสื่อสารให้ครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงวิสัยทัศน์ของ
การบริหารคนเก่งอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์รอง 1.2 ยึดมั่นในค่านิยมร่วมของการบริหารคนเก่ง
วิธีดาเนินการ 1.2.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนกาหนดค่านิยมร่วมของการบริหารคนเก่งอย่างชัดเจน พร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ค่านิยมเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งโรงเรียน
1.2.2 คณะผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารและ
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
กลยุทธ์รอง 1.3 ยึดมั่นในกลยุทธ์ร่วมของการบริหารคนเก่ง
วิธีดาเนินการ 1.3.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนกาหนดกลยุทธ์เชิงรุกของการบริหารคนเก่งและมีแนวทางการ
นากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน
1.3.2 คณะผู้บริหารโรงเรียนสื่อสารให้ครูและบุคลากรเข้าใจกลยุทธ์อย่างชัดเจนและสามารถ
นาไปใช้ภายใต้การคานึงถึงความเสี่ยงและการบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง

2. แสวงหาวิธีการเชิงรุกในการค้นหาคนเก่ง
2.1 วางแผนค้นหาคนเก่ง

วิธีดาเนินการ 2.1.1 โรงเรียนกาหนดแผนค้นหาคนเก่งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งแผนระยะสั้นและแผน
ระยะยาว
2.1.2 โรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมวางแผนค้นหาคนเก่งทั้งจากภายในและภายนอก
โรงเรียน
กลยุทธ์รอง 2.2 มุ่งเน้นการประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง
วิธีดาเนินการ 2.2.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโดยให้ความสาคัญกับประสิทธิผลและยึดมั่นใน
หลักการที่ว่าทุกคนมีศักยภาพในการเป็นคนเก่งด้านใดด้านหนึ่ง
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2.2.2 คณะผู้บริหารโรงเรียนสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรเชื่อมั่นในระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
2.2.3 ครูและบุคลากรสามารถสื่อสารผลการประเมินได้อย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์
และพร้อมจะพัฒนาตนเองและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานเพื่อการทางานที่มีประสิทธิผล
กลยุทธ์หลัก

3. ยกระดับขีดความสามารถของคนเก่ง

กลยุทธ์รอง

3.1 กระตุ้นครูและบุคลากรให้ตระหนักในความสาคัญของการพัฒนาคนเก่ง

วิธีดาเนินการ 3.1.1 ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษากาหนดนโยบายการพัฒนาคนเก่ง และกาหนด
แนวทางการนานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์รอง

3.1.2 คณะผู้บริหารโรงเรียนกาหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนเก่ง
อย่างชัดเจนทุกปี
3.2 วางแผนพัฒนาคนเก่งอย่างต่อเนื่อง

วิธีดาเนินการ 3.2.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนกาหนดแผนงาน โครงการ และกระบวนการที่สนับสนุนและ
พัฒนาครูและบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถเป็นผู้นาในอนาคต
3.2.2 คณะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นก าหนดโครงสร้ างการพั ฒ นาขีด ความสามารถของครู แ ละ
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมพร้อมสาหรับการส่งเสริมผู้นาในอนาคต
กลยุทธ์รอง 3.3 ตรวจสอบประสิทธิผลและปรับปรุงการพัฒนาคนเก่งอย่างต่อเนือ่ ง
วิธีดาเนินการ 3.3.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนแต่งตัง้ คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินและ
ตรวจสอบประสิทธิผลกระบวนการพัฒนาคนเก่ง และกาหนดรางวัลตอบแทนสาหรับครูและ
บุคลากรที่มผี ลงานดีเด่น
3.3.2 คณะผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยกระบวนการพัฒนาคนเก่ง และนา
ผลการวิจัยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์หลัก 4. สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
กลยุทธ์รอง

4.1 วางแผนสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง

วิธีดาเนินการ 4.1.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนกาหนดแนวทางเชิงรุกเพื่อสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง โดย
การวางแนวทาง โครงการ แผนงานและกระบวนการที่ครูและบุคลากรจะได้แสดงศักยภาพ
ในการทางานอย่างเต็มที่และดีที่สุดเพื่อโรงเรียน
4.1.2 คณะผู้บริหารโรงเรียนสร้างแรงจูงใจให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล โดย
กาหนดให้ครูและบุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเองในระยะยาว มีการประเมินตนเองและนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
กลยุทธ์รอง 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคนเก่ง
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วิธีดาเนินการ 4.2.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกและโรงเรียนอื่นๆ โดย
การวางแผนงานและโครงการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมคนเก่งให้ประสบความสาเร็จ และการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.2.2 คณะผู้บริหารโรงเรียนจัดสรรพื้นที่ สร้างบรรยากาศ จัดกิจกรรมและให้เวลาสาหรับ
การส่งเสริมคนเก่ง โดยการร่วมมือกับองค์กรภายนอกหรือโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งกระตุ้นให้ครู
และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
กลยุทธ์หลัก 5. บริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
กลยุทธ์รอง

5.1 วางแผนบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ

วิธีดาเนินการ 5.1.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถที่จาเป็นสาหรับครูและ
บุคลากรที่มีศักยภาพจะเป็นผู้นา รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาชีพสาหรับครูและ
บุคลากรกลุ่มคนเก่งที่จะพัฒนาในอนาคต
5.1.2 คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมมือกับเครือข่ายวางแผนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
โดยการจัดคณะกรรมการร่วม กาหนดแนวทางเชิงรุก และเป้าประสงค์การบริหารคนเก่ง
จัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษา และกาหนดผู้รับผิดชอบติดตามการดาเนินงาน
กลยุทธ์รอง 5.2 พัฒนากระบวนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
วิธีดาเนินการ 5.2.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนสร้างวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสต่อแนวทางบริหารคนเก่งเชิงบูรณา
การ โดยการกาหนดแผนงาน โครงการ และกระบวนการที่เอื้ออานวยให้ครูและบุคลากร
ยอมรับและชื่นชมในความสามารถซึ่งกันและกัน
5.2.2 คณะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นประเมิ น และพั ฒ นากระบวนการบริ ห ารคนเก่ ง อย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพและต่ อเนื่อ ง โดยพิ จารณาจากกลยุ ทธ์ และการปฏิ บัติ ต ามค่ านิ ยมจนเป็ น
พฤติกรรมประจาวันของบุคลากร

จากตารางที่ 4.76 พบว่ากลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการของการบริหารคนเก่งสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ และกลยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์ กลยุทธ์หลัก
ที่ 1 ยึดมั่นในค่านิยมและกลยุทธ์ของการบริหารคนเก่ง (มีกลยุทธ์รอง 3 กลยุทธ์) กลยุทธ์หลักที่ 2
แสวงหาวิธีการเชิงรุกในการค้นหาคนเก่ง (มีกลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์) กลยุทธ์หลักที่ 3 ยกระดับขีด
ความสามารถของคนเก่ ง (มี ก ลยุ ท ธ์ ร อง 3 กลยุ ท ธ์ ) กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ 4 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
วัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง (มีกลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์) และกลยุทธ์หลักที่ 5 บริหารคนเก่งเชิง บูรณาการ
(มีกลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์) และมีวิธีดาเนินการรวม 25 วิธี
โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
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1) กลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์รอง มีความเหมาะสมสอดคล้องกันและความเป็นได้ในระดับมาก
ทุกกลยุทธ์
2) รายละเอียดในวิธีดาเนินการควรระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ใครและมี
ความเกี่ยวข้องกับใครบ้าง แต่ยังคงจานวนกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รองไว้เหมือนเดิม
ตารางที่ 4. 77 กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการของการบริหารองค์การสมรรถนะสูง
สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/ วิธีดาเนินการ
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง

1. ยกระดับคุณภาพการบริหาร
1.1 ยกระดับภาวะผู้นาของคณะผูบ้ ริหาร

วิธีดาเนินการ

1.1.1 คณะผู้บริหารสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจตามเป้าหมายของ
โรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้ครูและบุคลากรแสดงความสามารถในการทางาน รับผิดชอบ
ในหน้าที่และมุ่งสู่ผลสาเร็จ
1.1.2 ผู้ บ ริ ห าร จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาภาวะผู้ น าและเพิ่ ม พู น ทั ก ษะการ
บริหารงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งหลักการทางาน การประพฤติตน และสร้างศรัทธา
ให้แก่ครูและบุคลากร

กลยุทธ์รอง

1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารของคณะผู้บริหาร

วิธีดาเนินการ

1.2.1 คณะครูและบุคลากรส่งเสริมให้ผู้บริหารทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ สร้าง
ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และตัดสินใจอย่างชัดเจนโปร่งใสในการประเมินผลงาน
ของครูและบุคลากร
1.2.2 ผู้ บ ริ ห ารเปิ ด โอกาสให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรสามารถตรวจสอบ ประเมิ น เสนอแนะ
แนวทางใหม่ๆ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการทางานที่มีประสิทธิผล

กลยุทธ์หลัก

2. มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์รอง

2.1 เสริมพลังความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

วิธีดาเนินการ

2.1.1 ผู้ บ ริ ห ารจั ด เวที ใ ห้ ค รู แ ละบุ ค ลากรพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในผลการ
ปฏิบัติงานกับทีมผู้บริหาร และผู้บริหารพร้อมยอมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
ผลการทางานทั้งที่ดีและที่มีข้อผิดพลาดของครูและบุคลากร
2.1.2 ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทางานของครูและบุคลากร โดยเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการทางานในรูปแบบของการยกย่อง ชมเชย สวัสดิการ เงินรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ หรืออื่นๆ
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กลยุทธ์รอง

2.2 เสริมสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก

2.2.1 ผู้บริหารจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและทัก ษะทางวิชาชี พ อย่า งต่ อเนื่ อง ทั้ งภายในโรงเรีย นและภายนอก
โรงเรียน
2.2.2 โรงเรียนเปิดโอกาสการสื่อสารและเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่คณะ
ครูและบุคลากร อย่างหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สังคมออนไลน์( Social Media) จดหมาย
ข่าว วารสาร ฯลฯ
3. มุ่งผลงานระยะยาว

กลยุทธ์รอง

3.1 สรรหาผู้บริหารที่มุ่งผลระยะยาว

วิธีดาเนินการ

3.1.1 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการเข้าสู่ตาแหน่งของคณะผู้บริหาร โดย
เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในโรงเรียนเข้าสู่ตาแหน่งผู้บริหารใน
ระดับต่างๆ ตามความเหมาะสม ก่อนการพิจารณาจากบุคคลภายนอก
3.1.2 คณะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสร้ า งวั ฒ นธรรมการท างานร่ ว มกั น ทั้ งผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละ
บุ ค ลากรให้ มี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการคิ ด วางแผน ตั ด สิ น ใจและปฏิ บั ติ โ ดยเน้ น ที่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กลยุทธ์รอง

3.2 กระชับความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์หลัก

3.2.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนกาหนดนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเข้มแข็งกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมอื่นๆ โดยการกาหนดบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจนในแต่ละส่วน
3.2.2 โรงเรี ยนใช้ เทคโนโลยี ก ารสื่อ สารเพื่อ การเผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์ กระตุ้ นและ
ผลั ก ดั น ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เกิ ด ความตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นา
โรงเรียนร่วมกัน พร้อมทั้งกากับ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์รอง

4.1 ปรับปรุงระบบและกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง

วิธีดาเนินการ

4.1.1 โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่สามารถปรับปรุงกระบวนการทางาน การ
กากับติดตาม การประเมิน ให้เอื้อต่อการทางานของครูและบุคลากร สร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบให้คล่องตัวในการทางาน
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4.1.2 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยเพิ่มบทบาทความเป็นเจ้าของและมอบหมายความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ให้กับครูและบุคลากรทุกคนให้สามารถดาเนินการและตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่
ส่งผลต่อการทางาน อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

4.2 สร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างต่อเนื่อง
4.2.1 โรงเรีย นจั ดสรรงบประมาณเพื่ อส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นให้ ค รูส ร้ างนวั ตกรรม
ผลิตภัณฑ์ การวิจัย กระบวนการและบริการใหม่ๆ อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
4.2.2 โรงเรียนนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ทางานของครูและบุคลากรให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จนสามารถทาให้โรงเรียนมี
ความโดดเด่นแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ

กลยุทธ์หลัก

5. ยกระดับคุณภาพของครูและบุคลากร

กลยุทธ์รอง

5.1 พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

วิธีดาเนินการ

5.1.1 คณะผู้บริหารโรงเรียนจัดสรรงบประมาณ เวลา และทรัพยากรอื่นๆเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของครูและบุคลากร เช่น จัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดการฝึกอบรมเพื่อการ
เรียนรู้ของครู หรือเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ข้อมูล เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถตามศักยภาพ
5.1.2 คณะผู้บริหารโรงเรียนจัดสรรงบประมาณ เวลา และทรัพยากรอื่นๆเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของครูและบุคลากร เช่น จัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จัดการฝึกอบรมเพื่อการ
เรียนรู้ของครู หรือเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ข้อมูล เพื่อให้ครูและบุคลากรได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถตามศักยภาพ
5.2 พัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์รอง
วิธีดาเนินการ

5.2.1 ครูและบุคลากรส่งเสริมให้ผู้บริหารได้แสดงภาวะผู้นาและทางานอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด
5.2.2 ผู้บริหารโรงเรียนใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างเครือข่ายของคณะผู้บริหารโรงเรียน
ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อปรึกษาหารือ เช่นกรรมการสถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา
เพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

จากตารางที่ 4.77 พบว่า กลยุทธ์ห ลั ก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการของการบริห าร
องค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ และกลยุทธ์
รอง 10 กลยุทธ์ กลยุทธ์หลักที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหาร (มีกลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์) กลยุทธ์
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หลักที่ 2 มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงาน (มีกลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์) กลยุทธ์หลักที่ 3 มุ่งผลงานระยะยาว (มี
กลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์) กลยุทธ์หลักที่ 4 พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (มีกลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์) และกล
ยุทธ์หลักที่ 5 ยกระดับคุณภาพของครูและบุคลากร (มีกลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์) และมีวิธีดาเนินการ
รวม 20 วิธี
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษามี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของ
การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์การ
บริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 3 สังกัด ได้แก่
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) และสั ง กั ด ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชน (สช.) ในปึ
การศึกษา 2557 จานวนกลุ่มตัวอย่าง 350 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล จานวน 2,077 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน จานวน 276 คน รองผู้อานวยการหรือผู้ช่วยผู้อานวยการ จานวน 730
คน ครู-อาจารย์ จานวน 345 คน และบุคลากรในโรงเรียน จานวน 256 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และแบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ฯ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และเทคนิค PNImodified
สาหรับหาค่าดัชนีความต้องการจาเป็น
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยการบริหารคนเก่งศึกษากระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดค่านิยม
และกลยุทธ์องค์การ 2) การประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง 3) การพัฒนาคนเก่ง 4) การสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมคนเก่ง และ 5) การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ สาหรับลักษณะขององค์การ
สมรรถนะสูงมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณภาพการบริหาร 2) ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ
3) ทิศทางระยะยาว 4) การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด และ 5) คุณภาพบุคลากร และการ
พัฒนากลยุทธ์ ศึกษาการกาหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT) 2) การกาหนดกลยุทธ์
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5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหาร
คนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.83, S.D. = .66) และ
สภาพที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.49, S.D. = .55) และสภาพปัจจุบันของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.85, S.D. = .71) และสภาพที่พึง
ประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = .58)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารคนเก่งของโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ ( = 4.09, S.D = .64)
และมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ในด้านการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ ( = 3.73, S.D = .72) และการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านคุณภาพการบริหาร ( = 3.93, S.D = .72) และมี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ในด้านการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด ( = 3.77, S.D = .71) ส่วนสภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหาร คนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านกาหนดค่านิยม
และกลยุทธ์องค์การ ( = 4.56, S.D = .50) และมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ในด้านการการบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการ ( = 4.44, S.D = .59) และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านคุณภาพการบริหาร ( = 4.57, S.D = .55) มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด ในด้านการปรับปรุงและทาใหม่อยู่ตลอด ( = 4.50, S.D = .57) และด้านคุณภาพบุคลากร( =
4.50, S.D = .61)
5.1.2. จุดแข็งของการบริหารคนเก่ง ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ การกาหนด
ค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ (PNI modified = .115) จุดอ่อนของการบริหารคนเก่งของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ได้แก่ การค้นหาคนเก่ง(PNI modified = .186) การพัฒนาคนเก่ง (PNI modified = .187)
การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง(PNI modified = .178) และการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้ง
องค์การ (PNI modified = .190) ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกทุกด้านเป็นภาวะคุกคามของการบริหาร
คนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ นโยบายของรัฐ (PNI modified = .195) สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ (PNI modified = .209) และสภาพสังคมของประเทศ (PNI modified = .210) และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีของประเทศ (PNI modified = .191) ส่วนจุดแข็งของการบริหารองค์การสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ คุณภาพของการบริหาร (PNI modified = .162) ความเปิดเผยและ
มุ่งเน้นการปฏิบัติ (PNI modified = .165) และทิศทางระยะยาว (PNI modified = .165) จุดอ่อนของการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูง ได้แก่ การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด (PNI modified = .192) และ
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คุณภาพบุคลากร (PNI modified = .183) ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสของการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้แก่ นโยบายของรัฐ (PNI modified = .188) และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ (PNI modified = .180) ภาวะคุกคามของการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูง ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของประเทศ (PNI modified = .199) และสภาพสังคมของประเทศ
(PNI modified = .196)
5.1.3. กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ชุ ด ได้ แ ก่ ชุ ด ที่ 1 กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารคนเก่ ง ส าหรั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์ และมี วิธีดาเนินการ 25 วิธี ชุดที่ 2
กลยุทธ์การบริหารองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 5
กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง 10 กลยุทธ์ และมีวิธีดาเนินการ 20 วิธี ดังนี้
1) ชุดที่ 1 กลยุทธ์การบริหารคนเก่งสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาซึ่งประกอบด้วย
กลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ และกลยุทธ์รอง 12 กลยุทธ์
ตารางที่ 5. 1 กลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์รอง ของการบริหารคนเก่งสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
1.ยึดมั่นในค่านิยมและกลยุทธ์ 1.1 ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ร่วมของการบริหารคนเก่ง
ของการบริหารคนเก่ง
1.2 ยึดมั่นในค่านิยมร่วมของการบริหารคนเก่ง
1.3 ยึดมั่นในกลยุทธ์ร่วมของการบริหารคนเก่ง
2.แสวงหาวิธีการเชิงรุกในการ 2.1 วางแผนค้นหาคนเก่ง
ค้นหาคนเก่ง
2.2 มุ่งเน้นการประเมินเพื่อค้นหาคนเก่ง
3.ยกระดับขีดความสามารถ
ของคนเก่ง

3.1 กระตุ้นครูและบุคลากรให้ตระหนักในความสาคัญ
ของการพัฒนาคนเก่ง
3.2 วางแผนพัฒนาคนเก่งอย่างต่อเนื่อง
3.3 ตรวจสอบประสิทธิผลและปรับปรุงการพัฒนาคน
เก่งอย่างต่อเนื่อง
4.สร้างความเข้มแข็งของ
4.1 วางแผนสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
วัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคนเก่ง
5.บริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ 5.1 วางแผนบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
5.2 พัฒนากระบวนการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ
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2) ชุดที่ 2 กลยุทธ์การบริห ารองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ และกลยุทธ์รอง 10 กลยุทธ์
ตารางที่ 5. 2 กลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์รอง ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
1.ยกระดับคุณภาพการ
บริหาร
2.มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงาน

3.มุ่งผลงานระยะยาว
4.พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

5.ยกระดับคุณภาพของครู
และบุคลากร

1.1 ยกระดับภาวะผู้นาของคณะผู้บริหาร
1.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารของคณะ
ผู้บริหาร
2.1 เสริมพลังความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร
2.2 เสริมสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.1 สรรหาผู้บริหารที่มุ่งผลระยะยาว
3.2 กระชับความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 ปรับปรุงระบบและกระบวนการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2 สร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างต่อเนื่อง
5.1 พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
5.2 พัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล 3 ประเด็น ดังนี้
5.2.1. ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
คนเก่งและองค์การสมรรถนะสูง ในภาพรวมพบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับมากแต่สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด
1)พิจ ารณาการบริ ห ารคนเก่งของโรงเรียนมั ธ ยมศึกษาพบว่ า ค่าเฉลี่ ยรายด้าน ของการ
บริหารคนเก่งนั้นการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนการค้นหาคนเก่ง การ
พัฒนาคนเก่ง การสร้างเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่งและการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับต่า แสดงถึงพื้นฐานความต้องการพัฒนาองค์การด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่
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ประสบความสาเร็จในองค์การทางการศึกษาเท่าที่ควร สอดคล้องกับแนวคิดของอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
(2552) ที่กล่าวว่า จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์การทุกองค์การต้องตระหนักถึงความสาคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากทุนมนุษย์( Human Capital)เป็นทุนที่สาคัญที่สุดขององค์การ และ
เพื่อทาให้บุคลากรมีคุณภาพอันจะนามาซึ่งคุณภาพขององค์การ ทุกองค์การจึงหันมามอง ความ
คาดหวังของโรงเรียนในการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึง
ควรให้ความสาคัญกับกระบวนการดังกล่าว
2) การบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพของ
การบริหารสูงที่สุด ส่วนด้านคุณภาพของบุคลากรและการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดมีค่าเฉลี่ย
ในระดับต่า แสดงถึงความพยายามในการปรับตัวขององค์การให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้อง
กับการแนวคิดของสานักงาน กพร.(คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551)ที่กล่าวว่าองค์การทุก
องค์การมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงสืบเนื่องจากการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปแบบก้าวกระโดด และ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในยุคศตวรรษที่ 21 ทาให้หลายองค์การทั้งในภาครัฐและเอกชนต่าง
ต้องเร่งปรับตัวเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับความท้าทายทั้งแรงกดดันจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ดังนั้นการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดจึงมีความจาเป็นสาหรับองค์การเพื่อ
การก้าวเป็นองค์การสมรรถนะสูงในปัจจุบันและอนาคต
5.2.2. จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 2 ข้อย่อยที่จะนามาอภิปรายผล กล่าวคือ
1) การบริหารคนเก่งของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า มีเพียงองค์ประกอบ
เดียวที่เป็นจุดแข็งคือการกาหนดกลยุทธ์และค่านิยมองค์การ ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ เป็นจุดอ่อน
ทั้งหมด ได้แก่การค้นหาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การสร้างเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง และการ
บริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ และเนื่องจากมีความต้องการจาเป็นอยู่ในระดับสูง แสดง
ให้เห็นว่า ในปัจจุบันการบริหารคนเก่งในโรงเรียนยังคงมีน้อยและไม่ประสบความสาเร็จเป็นรูปธรรม
แม้จะมีการกาหนดกลยุทธ์และค่านิยมการบริหารคนเก่งของโรงเรียนแล้ว แต่การดาเนินการขั้นตอน
อื่นๆ ได้แก่การค้นหาคนเก่ง การพัฒนาคนเก่ง การสร้างเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่งและการบริหาร
คนเก่งเชิงบูรณาการยังเป็นจุดอ่อนสาหรับการพัฒนา โรงเรียนจึงต้องหาแนวทางในการบริหารคนเก่ง
ที่จะทาให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในองค์การ
ในมิติของสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ทุกองค์ประกอบได้แก่นโยบายของรัฐ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศล้วนเป็น
ภาวะคุกคามต่อการบริหารคนเก่งของโรงเรียน ข้อค้นพบนี้เป็นที่น่าคิดว่าในสภาพบริบทของ
สังคมไทยยังไม่เอื้อต่อการบริหารคนเก่งในโรงเรียน อาจเป็นผลมาจากค่านิยมและวัฒนธรรมของ

163
สังคมไทย และการบริหารคนเก่งเป็นเรื่องใหม่สาหรับสถานศึกษาแม้จะมีการบริหารคนเก่งในองค์การ
ธุรกิจเอกชนจนเป็นที่ยอมรับดังเช่นจากรายงานของ Davies and Davies (2011) รายงานว่าจาก
การศึกษาของ Hay Group องค์การทางธุรกิจได้ใช้เวลา 50% เพื่อกากับงาน สอนงานและพัฒนา
ภาวะผู้นาให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ๆ แต่สาหรับผู้นาในวงการศึกษาไม่ได้ใช้เวลาเช่นเดียวกันกับองค์การ
ทางธุรกิจเลยทั้งๆ ที่การพัฒนาคนเก่งนั้นมีความสาคัญสาหรับองค์การอย่างยิ่ง และนอกจากนี้ รมว.
ศึกษาธิการได้รายงานถึงคุณภาพการศึกษาไทย โดยนวรัตน์ รามสูตและบัลลังก์ โรหิตเสถียร(2554:
ออนไลน์) ดังนี้คุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้คุณภาพของครูช่วยให้นักเรียนมีผล
การเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ เช่น Hanushek (1992) ศึกษาพบว่า ความแตกต่างระหว่างการเรียน
กับครูที่สอนเก่งและครูที่สอนไม่เก่งมีผลเทียบเท่ากับการเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกันถึง 1 ปีในแต่
ละปีการศึกษา กล่าวคือ ในขณะที่ครูสอนไม่เก่งทาให้นักเรียนได้ความรู้ในแต่ละปีการศึกษา เสมือนได้
เรียนมาเพียง 0.5 ปี ครูที่สอนเก่งสามารถช่วยให้นักเรียนได้ความรู้เสมือนได้เรียนถึง 1.5 ปีในช่วง
เวลาเท่ากัน โรงเรียนจึงไม่ควรละเลยในเรื่องของการบริหารคนเก่งในระบบการศึกษา เนื่องจากการ
บริหารคนเก่งต้องอาศัยเวลาในการสร้างความเข้าใจ ความตระหนักและการยอมรับจากสังคม และ
ต้องสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทุกส่วนโรงเรียนจึงสามารถนาวิธีดาเนินการที่กาหนดไว้ในแต่ละกลยุทธ์ไป
ใช้ได้
2) การบริ ห ารองค์ ก ารสมรรถนะสู ง ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา พบว่ า
องค์ประกอบด้านคุณภาพของการบริหาร ความเปิดเผยและมุ่งเน้นการปฏิบัติ และทิศทางระยะยาว
เป็นจุดแข็ง ส่วนองค์ประกอบด้านการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ ตลอด และด้านคุณภาพบุคลากร
เป็นจุดอ่อน จากข้อค้นพบรายข้อที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูง (PNI=.224) ซึ่งที่สุดในรายด้าน
ของการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนสภาพแวดล้อมภายใน ของการบริหารองค์การสมรรถนะสูง แสดงว่า
ในการบริหารโรงเรียนได้เห็นความสาคัญของการเป็นองค์การสมรรถนะสูง แต่ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาและ
เป็นเรื่องสาคัญนั่นคือการปรับปรุงและทาใหม่อยู่ตลอดและคุณภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ที่มีความสัมพันธ์กันเพราะหากบุคลากรมีคุณภาพ จะนามาซึ่งการปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด
ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมขององค์การที่ต้องอาศัยพลังความร่วมมือ ความเข้าใจ และการสนับสนุนอย่าง
จริงจังของสถานศึกษาจึงจะประสบความสาเร็จได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Dundon (2002))
ที่กล่าวว่า การกาหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมต้องเป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์การรับผิดชอบ
ร่วมกัน มีการกาหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมโดยบูรณาการในกิจกรรมต่างๆ และการสื่อสารกับบุคคล
ทุกระดับขององค์การว่านวัตกรรมเป็นเป้าหมายหลัก ทุกคนในองค์การจะได้รับการสนับสนุนและ
พัฒนาเพื่อให้มีความสามารถด้านนวัตกรรมเพราะเป็นด้านที่จะนามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นผล
ชัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kuratko และคณะ (2012) ที่ว่าแรงจูงใจภายในของบุคคลเป็นปัจจัย
ที่มีความสาคัญต่อการสร้างนวัตกรรม โดยการสร้างแรงจูงใจภายในนั้น จะต้องหาสิ่งกระตุ้นเพื่อให้
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บุคคลรู้สึกสนใจ มีความเชื่อมั่นศรัทธาและมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรม ผู้บริหารต้องเป็นผู้ให้คาปรึกษา
ที่ดีเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและสรรหาบุคคลที่เป็นต้นแบบ (Role model) ที่มีผลงานโดดเด่น
ด้านการสร้างนวัตกรรมทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนั้น นโยบายของรัฐและความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีของประเทศนั บเป็ น โอกาสในการบริหารองค์ การสมรรถนะสู งของโรงเรียน แต่ส ภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นภาวะคุกคาม จากข้อค้นพบนี้แสดงว่ารัฐมีความพยายามในการ
พัฒนาสถานศึกษามาโดยตลอดดังจะเห็นได้จากนโยบายต่างๆ เช่นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองมีกรอบแนวทางที่ 3 คือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุ คใหม่ ความพยายามในการ
จั ดตั้ง สถาบั น ครุ ศึ กษาแห่ งชาติเพื่ อขับเคลื่ อนการปฏิรูประบบครุศึก ษาของประเทศ (ส านั กงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) นอกจากนี้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศยังเอื้อต่อการ
บริหารองค์การสมรรถนะสูงด้วย แต่สภาพเศรษกิจและสภาพสังคมที่เป็นภาวะคุกคามนั้นแสดงให้เห็น
ว่า แม้รัฐจะทุ่มเทงบประมาณอย่างหนัก ผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อนาสู่
การพัฒ นานักเรีย นแต่คุณภาพของสถานศึกษายังไม่ดีพอ และสาหรับในสังคมไทยแล้ว ยังมีความ
แตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที่ทาให้คุณภาพของสถานศึกษาแตกต่างกันด้วย
5.2.3 กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารคนเก่ ง และองค์ ก ารสมรรถนะสู ง ส าหรั บ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาสามารถจาแนกกลยุทธ์เป็น 2 ชุด ดังนี้คือ
3.1 กลยุทธ์การบริหารคนเก่งสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
สืบเนื่องจากการบริหารคนเก่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นเรื่องใหม่ มีสภาพที่พึงประสงค์ใน
ระดับมากที่สุดเกือบทุกองค์ป ระกอบ และมีความต้องการจาเป็นอยู่ในระดับมาก นับเป็นจุดอ่อน
รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นภาวะคุกคามต่อการบริหารคนเก่งทุกด้าน ดังนั้น การกาหนดกล
ยุทธ์การบริหารคนเก่งนั้นจึงต้องตระหนักถึงการกาจัดจุดอ่อนและป้องกันภาวะคุกคามของการบริหาร
คนเก่ง กล่าวคือการแสวงหาวิธีการเชิงรุกในการค้นหาคนเก่ง การยกระดับขีดความสามารถของคน
เก่ง การสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่งและการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ ส่วนที่
เป็นจุดแข็งและความต้องการจาเป็นน้อยคือด้านการกาหนดกลยุทธ์และค่านิยมองค์การนั้น แสดงว่า
โรงเรียนได้ดาเนินการอยู่แล้ว แต่ยังคงกาหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมจุดแข็งและเพิ่มโอกาส กล่าวคือ ยึดมั่น
ในค่านิยมและกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง
3.2 กลยุทธ์การบริหารองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
สาหรับการกาหนดกลยุทธ์การบริหารองค์การสมรรถนะสูงนั้น เนื่องจากข้อ ค้นพบจากการ
วิเคราะห์จะเห็นว่ามี 3 ด้านได้แก่ คุณภาพการบริหาร ความเปิดเผยและมุ่งเน้นการปฏิบัติและทิศทาง
ระยะยาวที่เป็นจุดแข็ง มี 2 ด้านได้แก่การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอดและคุณภาพบุคลากรเป็น
จุ ด อ่ อ น ส่ ว นสภาพแวดล้ อ มภายนอก มี 2 ด้ า นได้ แ ก่ น โยบายของรั ฐ และความก้ า วหน้ า ด้ า น
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เทคโนโลยีของประเทศที่เป็นโอกาส และอีก 2 ด้านคือสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็น
ภาวะคุกคาม จึงได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมจุดแข็งลดจุดอ่อน ควบคู่กับการเสริมโอกาสและป้องกัน
ภาวะคุกคาม กล่าวคือ กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการบริหาร มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงาน มุ่ งผลงาน
ระยะยาว พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร ซึ่งการกาหนดกลยุทธ์
ดังกล่าวจะมีกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการที่มุ่งเน้นการนาจุดแข็งของโรงเรียนมาใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์
จากโอกาสภายนอกมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันภาวะคุกคามและกาจัดจุด อ่อนควบคู่ไป
ด้วย กลยุทธ์ที่ได้ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางกาหนดกลยุทธ์ ของ ปตท.(ปตท.2556)ที่กล่าวว่า หาก
พบว่าเป็นจุดอ่อนแต่มีโอกาส ต้องดาเนินการแก้ไขจุดอ่อนโดยใช้โอกาสที่มีอยู่ โดยการ “ทดแทน” ถ้า
พบว่าเป็นจุดแข็งและมีโอกาสให้ใช้จุดแข็งเพื่อเปิดโอกาสใหม่ โดยใช้วิ ธี “ผนึกกาลัง” ถ้าพบว่าเป็น
จุดอ่อนและมีภาวะคุกคามให้หาทางผ่านพ้นจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม โดยการ “บรรเทา”
และถ้าพบว่าเป็นจุดแข็งแต่มีภาวะคุกคามให้อาศัยจุดแข็งต้านและตรึงภาวะคุกคามที่มีต่อองค์การโดย
วิธี “โอบล้อม” อย่างไรก็ดี
การวิ จั ย นี้ ไ ด้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ 2 ชุ ด คือ กลยุ ท ธ์ก ารบริห ารคนเก่ ง และกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร
องค์การสมรรถนะสูง ซึงจะเห็นว่าทั้ง 2 ชุดนั้นอาจจะมีบางกลยุทธ์ที่มีความคล้ายคลึงกันส่งเสริมซึ่ง
กันแต่การบริ หารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสู งมิใช่เรื่องเดียวกัน กล่ าวคือ การที่โ รงเรียนเป็น
องค์การสมรรถนะสูงอาจจะยังไม่สามารถบริหารคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันการที่
โรงเรียนมีการบริหารคนเก่งมีประสิทธิภาพแล้วเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
ดังนั้น โรงเรียนจึงสามารถนากลยุทธ์ทั้ง 2 ชุดไปปรับใช้เพื่อการบริหารคนเก่งและการเป็นองค์การ
สมรรถนะสู ง โดยจะดาเนิน การรวมทั้ง 2 ชุดหรือจะแยกดาเนินการได้ตามความพร้อมและความ
จาเป็นเร่งด่วนของสถานศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) โรงเรียนที่จะนากลยุทธ์การวิจัยไปใช้ ควรดาเนินการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียน
ก่อน
เนื่องจากกลยุทธ์ที่ได้จากงานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของโรงเรียนจานวน
350 โรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศ อาจจะมีบริบทที่เหมือนหรือแตกต่างได้ ดังนั้นหาก
วิเคราะห์โรงเรียนค้นพบว่ายังมีจุดอ่อนด้านใดจะได้ดาเนินการด้านนั้นก่อน เพื่อให้การนากลยุท ธ์ไปใช้
ให้สอดรับกับความต้องการของโรงเรียน ซึ่งกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยได้เสนอไว้นั้น โดยภาพรวม มีข้อแนะนา
ดังนี้
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1.1)โรงเรียนควรดาเนินการบริหารคนเก่งโดยเริ่มต้นที่กลยุทธ์ยึดมั่นในค่านิยมและ
กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง โดยคณะผู้บริหารควรกาหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมและกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง
ขององค์การอย่างชัดเจนพร้อมกับสื่อสารทาความเข้าใจกับครูและบุคลากรให้ตรงกัน
จากการวิจัยพบว่าการกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและกลยุทธ์เป็นจุดแข็งขององค์การ
อยู่แล้ว และยังเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อจะได้ดาเนินการในด้านต่อไปได้อย่างราบรื่นและเป็นทิศ ทางเดียวกัน
และสิ่งที่สาคัญที่สุดต่อจากการกาหนดแล้ว
1.2) กลยุทธ์การแสวงหาวิธีการเชิงรุกในการค้นหาคนเก่ง นับว่าสาคัญยิ่งสาหรับ
โรงเรียนในการค้นหาคนเก่ง
จากการวิจัยพบว่าผลการประเมินความเหมาะสมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ควร
รีบดาเนินการซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่แล้วอาจจะเพิ่มเติมเกณฑ์ของ
การประเมิ น ส าหรั บ ค้ น หาคนเก่ ง ในแบบการประเมิ น และท าให้ ก ารประเมิน มี ค วามเป็ น ธรรม
น่าเชื่อถือ ครูและบุ คลากรยอมรับในระบบดังกล่าว เมื่อได้คนเก่งมาแล้ว โรงเรียนต้องนากลยุทธ์
ยกระดับ ขีดความสามารถของคนเก่งมาใช้ สื บเนื่องจากคนเก่งเป็นกลุ่ มบุคคลที่มีศักยภาพสู ง มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีผลการปฏิบัติงานดี ถ้าได้รับการพัฒนาขีดความสามารถอยู่เสมอๆ จะยิ่งทาให้
คนเก่งสร้างผลงานให้แก่องค์การได้อย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ Gubman(2005)การสรรหา
และระบุคนเก่ง (Talent Identification) จัดได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกและเป็น ขั้นตอนที่มีความสาคัญ
สาหรับ Talent Management การระบุว่าใครคือคนเก่งขององค์การนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการ
บริหารจัดการคน เก่ง เมื่อองค์การทราบว่าใครคือคนเก่งในองค์การแล้ว จะช่วยให้การบริหารจัดการ
กลุ่มคนเก่ง เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามที่องค์การต้องการ ในการระบุ
ว่าใครคือ คนเก่งขององค์การนั้นจะต้อง เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ว่า องค์การกาลังค้นหาพนักงานที่มี
คุ ณ ลั ก ษณะอย่ า งไร หรื อ องค์ ก ารต้ อ งการคนเก่ ง แบบใด เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะและ
องค์ประกอบของคนเก่ งที่องค์การต้องการ และใครเป็นผู้สร้างผลการปฏิบัติงานได้ดีที่สุดในงานที่
สาคัญๆ ของหน่วยงานหรือองค์การ
1.3) โรงเรียนควรคานึงถึงการนากลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมส่งเสริม
คนเก่งและกลยุทธ์บริหารคนเก่งเชิงบูรณาการ ไปใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อเนื่อง จากนั้นองค์การ
จะต้องวางนโยบายเพื่อรักษาให้คนเหล่านี้อยู่ กับองค์การให้นานที่สุด และวางนโยบายเพื่อให้คน
เหล่านี้สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีให้แก่องค์การ
จากการวิจัยพบว่าการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการมีค่าเฉลี่ยน้อย แสดงว่าโรงเรียน
ยังขาดการสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่งซึ่งผู้บริหารควรกระต้นให้ครูได้ใช้ศักยภาพ
ในการทางาน ชื่นชมยอมรับเพื่อนร่วมงานที่เก่ง และการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการและ โดยควร
ร่วมมือกับเครือข่ายเช่นองค์การภายนอกในการระดมทุน จัดสรรทุน เป็นรางวัล หรือร่วมมือกับต่าง
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โรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถของครูและบุคลากร เป็นต้น แนวคิดดังกล่าวสอดคล้อง
กับการจ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัลคนเก่ง (Talent Compensation and Rewarding) กล่าวคือ
องค์การควรที่จะสร้างกลยุทธ์ในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ Talent โดยมีวัตถุประสงค์ ( Zingheim.
อ้างถึงใน Berger & Berger, 2004) เพื่อปรับให้คุณสมบัติของ Talent สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลยุทธ์ขององค์การ รวมถึงสามารถดึงดูดคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวให้เข้ามาร่วมงานในองค์การได้
ส่งเสริมให้ Talent สร้างคุณค่าและพัฒนาผลการปฏิบัติงานและทักษะการปฏิบัติงานส่วนรูปแบบ
หรือวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนและให้รางวัล Talent นั้น ประกอบไปด้วย การจ่ายเงินเดือน
(Salary) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (Incentives) การแสดงความชื่นชม ยินดี (Appreciation) และ
สวัสดิการต่างๆ (Benefits) (Dibble, 1999)
1.4) กลยุทธ์การบริหารองค์การสมรรถนะสูงที่ควรนาไปปฏิบัติอย่างเร่งด่วนมี 2 กล
ยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์พัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง และ (2) กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพครูและ
บุคลากร
เนื่องจากข้อค้นพบจากงานวิจัยกลยุทธ์ด้านนี้เป็นจุดอ่อน แต่มีความต้องการจาเป็น
สูง และมีนโยบายของรัฐรวมทั้งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาส ส่วนกลยุทธ์(1) กลยุทธ์
ยกระดับคุณภาพการบริหาร (2) กลยุทธ์มุ่งพัฒนาการปฏิบัติงาน และ(3) กลยุทธ์มุ่งผลงานระยะยาว
ควรดาเนินการควบคู่กันไป ถึงแม้ว่าจะเป็นจุดแข็งและมีสภาพแวดล้อมภายนอกเอื้อแล้ว แต่ยังมี
สภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด และบางด้านที่ยังเป็นจุดอ่อน และภาวะคุกคาม สาหรับการ
นาวิธีดาเนินการไปใช้อาจจะปรับให้เหมาะกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอ
แนวทางไว้ในการประชุมกลุ่ม ดังนี้
(1) แนวทางที่ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรสามารถตรวจสอบ
ประเมิน เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการทางานที่มีประสิทธิผล นั้น ในทาง
ปฏิบัติในสังคมไทยการประเมินผู้บริหารโดยตรงอาจจะทาได้ยากถ้ารู้ว่าใครเป็นผู้เสนอ ดังนั้นอาจจะ
ทาในรูปแบบเอกสารการประเมิน เสนอแนะโดยไม่ระบุชื่อผู้ประเมินจะทาให้ ครูและบุคลากรมีความ
กล้าและสบายใจที่จะประเมินมากขึ้น
(2) แนวทางที่ ผู้บริห ารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการเข้าสู่
ตาแหน่งของคณะผู้บริหาร โดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในโรงเรียนเข้าสู่
ตาแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ ตามความเหมาะสม ก่อนการพิจารณาจากบุคคลภายนอก ในประเด็น
นี้มีความเป็ น ไปได้ส าหรั บ โรงเรีย นในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
โรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน(สช.) เนื่องจากผู้บริหารที่จะเข้าสู่ตาแหน่งมาจากโรงเรียนได้
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ส่วนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ.นั้น) จะขัดกับพระราชบัญญัติ
การศึกษา จึงทาได้ค่อนข้างยาก
5.3.2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1) ควรทาวิจัยต่อยอดเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนเก่ง กลยุทธ์การบริหารองค์การ
สมรรถนะสูง กลยุทธ์การบริหารคนเก่งเพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์การสมรรถนะสูงสาหรับ
สถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างไปจากโรงเรียนมัธยม
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย 2 ประเด็นที่มีความใกล้เคียงกันและมีบางส่วนที่
เชื่อมโยงกันได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน เช่นกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง
ในการบริหารคนเก่งมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรในการบริหาร
องค์การสมรรถนะสูง เป็นต้น จึงควรได้วิจัยในรูปแบบที่หลากหลายกว้างขวาง และครอบคลุมมากขึ้น
ในสถานศึกษาระดับอื่นๆ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
2.2) ควรทาวิจัยต่อยอดเรื่อง รูปแบบการบริหารคนเก่ง รูปแบบการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูง และรูปแบบการบริหารคนเก่งเพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์การสมรรถนะสูงสาหรับสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
เนื่องจากการบริหารคนเก่งและการบริหารองค์การสมรรถนะสูงเป็นเรื่องใหม่ที่ในวง
การศึกษายังไม่ได้ดาเนินการอย่างเห็นผลชัด ผู้วิจัยได้เริ่มต้นการสารวจสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ รวมทั้งได้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไว้แล้ว ซึ่งทั้ง 2 ประเด็น มีความสาคัญมากต่อการพัฒนา
สถานศึกษา มีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาและนาไปใช้ ซึ่งใน 2 ประเด็นนั้นการบริหารคนเก่ง
ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นองค์การสมรรถนะสูง เพราะการบริหารคน หรือบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ ดังนั้นการนาเพียงกลยุทธ์ไปใช้อาจไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
และไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน หากมีรูปแบบการบริหารคนเก่ง รูปแบบการบริหารองค์การ
สมรรถนะสูง และรูปแบบการบริหารคนเก่งเพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่เหมาะกับแต่
ละท้องถิ่น แต่ละบริบทของโรงเรียน จะทาให้นาไปใช้ในโรงเรียนได้ง่ายขึ้นและประสบความสาเร็จดี
ยิ่งขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง..กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
STRATEGIES FOR TALENT AND HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION
MANAGEMENT FOR SECONDARY SCHOOLS
คาชี้แจง
1. การวิจั ยครั้งนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของการศึกษาหลั กสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
บริ หารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้ นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
บริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. กลยุ ทธ์ การบริ หารคนเก่ ง และองค์ ก ารสมรรถนะสู ง ส าหรั บ โรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษา
หมายถึง
แนวทางเชิงรุกในการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย
2.1 การบริหารคนเก่ง (Talent Management) ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิด ของ
Brent Davies & Barbara J. Davies (2011) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
คือ
2.1.1 การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ (Defining Organizational
Strategies & Value)
2.1.2 การค้นหาคนเก่ง (Talent Identification)
2.1.3 การพัฒนาคนเก่ง (Talent Development)
2.1.4 การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง (Talent Culture)
2.1.5 การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ (The Way Forward)
2.2 องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ในการวิจัยครั้ง
นี้ใช้แนวคิดของ Andre’ De Waal (2012) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
คือ
2.2.1 คุณภาพการบริหาร (Management Quality)
2.2.2 ความเปิดเผยและมุ่งเน้นการปฏิบัติ (Openness & Action
Orientation)
2.2.3 ทิศทางระยะยาว (Long-Term Orientation)
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2.2.4 การปรับปรุงและทาใหม่อยู่ตลอด (Continuous Improvement &
Renewal)
2.2.5 คุณภาพบุคลากร (Employee Quality)
3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การบริหารคนเก่งของโรงเรียน
ตอนที่ 3 การบริหารองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
4. ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและความสาคัญต่อการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของประเทศอย่างยิ่ง และข้อมูลที่ตอบจะไม่มีผลกระทบใด ๆ
ทั้งสิ้นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของท่าน ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความ
เป็นจริงหรือตามความต้องการที่แท้จริงของท่านให้ครบทุกข้อ เพื่อผู้วิจัยสามารถนาข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของประเทศให้ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป
5. ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามแต่ละตอน ที่กาหนดให้ครบถ้วน
และได้ โปรดน าแบบสอบถามของผู้อานวยการ จานวน 1 ฉบับ รองผู้อ านวยการหรื อผู้ช่ว ย
ผู้อานวยการโรงเรียนทุกฝ่าย จานวน 4 ฉบับ ครูผู้สอน จานวน 2 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ฝ่า ย
สนับสนุนด้านบุคลากร หรือธุรการ จานวน 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้นจานวน 8 ฉบับ ใส่ในซองที่แนบมา
พร้อมนี้ โดยใส่ในซองเดียวกันทั้งหมด และขอความกรุณาส่งคืนผู้วิจัยด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นางสาวรับขวัญ ภูษาแก้ว
นิสิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลหรือทาเครื่องหมาย  ใน ช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. ตาแหน่ง
1.1
ผู้อานวยการโรงเรียน
1.2
รอง/ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน ฝ่าย/ด้าน....................................
1.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ครูผู้สอน..................................................
1.4
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายสนับสนุนด้านบุคลากรหรือธุรการ
2. เพศ

ชาย

3. อายุ
ขึ้นไป

หญิง

น้อยกว่า 30 ปี

4. ระดับการศึกษา

ต่ากว่าปริญญา

5. ประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า 10 ปี
6. ประสบการณ์บริหาร
น้อยกว่า 10 ปี
7. ประเภทของโรงเรียน

30 – 39ปี

ปริญญาตรี

10-19 ปี

10 - 19 ปี

40 – 49ปี

ปริญญาโท

50ปี

ปริญญาเอก

20- 29 ปี

30 ปีขึ้นไป

มากกว่า 20 ปีขึ้นไป

สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สังกัดอื่นๆ (โปรดระบุ).....................................................
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ข้อ

คาถาม

สภาพปัจจุบัน/
ความเป็นจริง

สภาพที่พึง
ประสงค์/ ที่ควร
เป็น

5

5 4 3 2 1

4 3 2 1

องค์ประกอบที่ 1. การกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์องค์การ
(Defining Organizational Strategies & Value)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โรงเรียนมีการกาหนดค่านิยมที่ชัดเจน
ค่านิยมของท่านเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
โรงเรียน
ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร และ
การปฏิบัติของครูและบุคลากร
ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์
ที่ชัดเจน
ผู้บริหารคานึงถึงความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน
ผู้บริหารมีการเรียนรู้จากประสบการณ์
ผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์อย่างชัดเจน
บทบาทของผู้บริหารเป็นที่น่าเชื่อถือใน
สายตาครูและบุคลากร
ผู้บริหารมีการกระตุ้น และสนับสนุนเพื่อน
ร่วมงาน
ผู้บริหารมีความสามารถในการมองเห็น
ภาพรวมใหญ่ (Big picture)
โรงเรียนมีการกาหนดกลยุทธ์ไว้อย่าง
ชัดเจน
นโยบายของรัฐเอื้อให้มีการกาหนดค่านิยม
และ กลยุทธ์โรงเรียน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
กาหนดค่านิยมและกลยุทธ์โรงเรียน
สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการ
กาหนดค่านิยมและกลยุทธ์โรงเรียน
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ
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เอื้อต่อการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์
โรงเรียน

องค์ประกอบที่ 2. การค้นหาคนเก่ง (Talent Identification)
16

17
18
29
20

21
22
23
24

25
26
27
28

29

30

วิธีปฏิบัติของผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าครู
และบุคลากรทุกคนมีคุณค่า
ครูและบุคลากรเชื่อมั่นในความซื่อตรงของ
กระบวนการการประเมิน
ครูและบุคลากรสามารถพูดคุยเรื่องการ
ทางานได้ตามความเป็นจริง
ครูและบุคลากรซื่อสัตย์ในการประเมิน
ตนเอง
ครูและบุคลากรมีแรงจูงใจที่จะพัฒนา
ตนเอง
ครูและบุคลากรสามารถรับฟังความคิดเห็น
ที่ตรงไปตรงมาได้อย่างสร้างสรรค์
ครูและบุคลากรสามารถกระตุ้นและ
สนับสนุนผู้อื่นในการทางานได้
ครูและบุคลากรสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิผล
ครูและบุคลากรยอมรับและพูดคุยเกี่ยวกับ
ความสาเร็จของผู้อื่น
โรงเรียนมีแผนการค้นหาคนเก่งสาหรับครู
และบุคลากรในปัจจุบันและอนาคต
การประเมินครูและบุคลากรเชื่อมโยงกับ
กระบวนการค้นหาคนเก่งของโรงเรียน
โรงเรียนได้ค้นหาคนเก่งในอนาคตของ
โรงเรียน
ครูและบุคลากรมีสิทธิได้รับการพิจารณา
เพื่อค้นหาศักยภาพความเป็นผู้นาอย่างเท่า
เทียมกัน
โรงเรียนสามารถแยกแยะครูและบุคลากรที่
มีศักยภาพภาวะผู้นาแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม
ครูและบุคลากรได้รับการจูงใจในการรับ
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31
32
33
34
35
36
37
38

บทบาทความเป็นผู้นา
ทีมผู้บริหารมีการทางานร่วมกันเพื่อค้นหา
ครูและบุคลากรที่มีศักยภาพ
ครูและบุคลากรเข้าใจในคุณลักษณะของ
ภาวะผู้นาทีม่ ีประสิทธิผลในโรงเรียน
โรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนในการค้นหาครู
และบุคลากรที่มศี ักยภาพในตนเอง
การค้นหาคนเก่งเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ของกลยุทธ์โรงเรียน
นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการค้นหาคนเก่ง
ในโรงเรียน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
ค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการ
ค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อต่อการ
ค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
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องค์ประกอบที่ 3. การพัฒนาคนเก่ง (Talent Development)
39
40
41
42

43

44
45

กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งของ
โรงเรียนมีประสิทธิผล
การพัฒนาคนเก่งมีความสาคัญต่อโรงเรียน
ของท่าน
ครูและบุคลากรสามารถที่จะเสนอถึงความ
ต้องการในการพัฒนาได้อย่างเปิดเผย
ระดับของภาวะความเป็นผู้นามีผลต่อ
โครงการ แผนงาน วิธีการหรือ
กระบวนการพัฒนาคนเก่ง
กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งมีผลต่อ
การประเมินทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้บริหาร
ในการเสริมสร้างพลังครูและบุคลากรใน
โรงเรียน
วัฒนธรรมของโรงเรียนสนับสนุนการพัฒนา
คนเก่ง
ผู้บริหารได้ใช้แรงจูงใจในการพัฒนาคนเก่ง
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46
47
48
49
50
51

52

53
54

55
56
57
58
59
60

ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาตนเอง
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการวิจัย
กระบวนการในการพัฒนาคนเก่ง
โรงเรียนได้กระตุ้นผู้นาที่มีศักยภาพในการ
อ่านและการคิดไตร่ตรอง
ครูและบุคลากรทางานเพื่อสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมที่ดีของโรงเรียน
โรงเรียนมีการเตรียมผู้นาสาหรับการแต่งตั้ง
ในอนาคต
ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนตามค่านิยมที่
สาคัญ คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความซื่อสัตย์
และความนับถือซึ่งกันและกัน
โรงเรียนได้มีแนวทาง โครงการ แผนงาน
และกระบวนการ ที่สนับสนุนการพัฒนาครู
และบุคลากรที่มศี ักยภาพที่จะเป็นผู้นา
โรงเรียนได้แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงให้กับครูและ
บุคลากรทุกคนที่เป็น คนเก่ง
โรงเรียนมีแนวทาง โครงการ แผนงาน และ
กระบวนการทีส่ นับสนุนการพัฒนาการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นของครูและบุคลากรที่มี
ศักยภาพที่จะเป็นผู้นา
คุณสมบัติเรื่องความสัมพันธ์ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
ผู้บริหารได้นาโครงสร้างการพัฒนาคนเก่ง
ไปปรับใช้ในบริบทของโรงเรียนที่กว้างขึ้น
นโยบายของรัฐสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
คนเก่งในโรงเรียน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
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องค์ประกอบที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง (Talent
Culture)
61 โรงเรียนได้สร้างวัฒนธรรมการการส่งเสริมคน
เก่งและส่งเสริมให้ครูและบุคคลมี
ความสามารถแตกต่างหลากหลาย
62 โรงเรียนพยายามทาให้ครูและบุคลากรใช้
ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และดีที่สุดเพื่อ
โรงเรียน
63 ครูและบุคลากรทุกคนปฏิบตั ิตามค่านิยมของ
โรงเรียน
64 โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่สามารถกระตุ้น
ความคิดต่างๆ ได้
65 ครูและบุคลากรใช้การประเมินเป็นวิธีการที่จะ
ปรับปรุงและทางานให้ดีขึ้น
66 ครูและบุคลากรภาคภูมิใจในความสาเร็จของ
บุคคลอื่นในโรงเรียน
67 ครูและบุคลากรสามารถนาเพื่อนร่วมงานคน
อื่นที่มีความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
68 ครูและบุคลากรสามารถตั้งคาถามกับผลการ
ปฏิบัติงานของคนอื่นได้
69 ครูและบุคลากรที่มีความสามารถส่วนใหญ่
เป็นคนถ่อมตัว
70 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ในการสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมคนเก่ง
71 ครูและบุคลากรแต่ละคนมีแผนการพัฒนา
ตนเองในระยะยาว
72 การสร้างเครือข่ายของโรงเรียนกับโรงเรียน
อื่นๆ มีพื้นฐานอยู่บนความร่วมมือและการมี
ค่านิยมที่เหมือนกัน
73 ทีมงานผู้บริหารโรงเรียนมีทักษะด้านการสร้าง
เครือข่ายอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
74 บุคลากรฝ่ายงานสนับสนุนของโรงเรียน
ปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายกันกับบุคลากรใน
โรงเรียนอื่นๆ

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

5
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75 ครูและบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นาของ
โรงเรียนสามารถกระตุ้นและเข้าร่วมโครงการ
กับโรงเรียนอื่นๆ
76 โรงเรียนมีแผนการพัฒนาคนเก่งร่วมกับ
โรงเรียนอื่นๆ
77 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างเสริม
วัฒนธรรมคนเก่ง
ในโรงเรียน
78 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน
79 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้าง
เสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน
80 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

องค์ประกอบที่ 5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ
(The Way Forward)
81 โรงเรียนมีค่านิยมหลักที่ชัดเจน
82 ค่านิยมของโรงเรียนปรากฏชัดอยูใ่ น
พฤติกรรมประจาวันของบุคลากร
83 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคนเก่งเชิง
บูรณาการ
84 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
85 โรงเรียนสามารถแยกระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันออกจากศักยภาพในการ
พัฒนาในอนาคตของครูและบุคลากร
86 โรงเรียนสามารถวางแผนเพื่อพัฒนา
พฤติกรรม ทักษะ และทัศนคติที่จาเป็น
สาหรับครูและบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะเป็น
ผู้นา
87 โรงเรียนสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาชีพของ
ครูและบุคลากรรวมถึงโอกาสเฉพาะเจาะจงที่
จะพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นา
88 โรงเรียนมีแนวทาง โครงการ แผนงาน และ
กระบวนการที่เอื้ออานวยต่อการบริหารคน

5
5

4 3 2 1
4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1
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89
90
91

92

93

94

เก่งเชิงบูรณาการ
วัฒนธรรมของโรงเรียนเปิดโอกาสให้มีการ
ยอมรับและชื่นชมต่อความสามารถของทุกคน
โรงเรียนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคน
เก่งในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบ
ของการบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการใน
โรงเรียน
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้โรงเรียนมี
การพัฒนาต้นแบบของการบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการทั่วทั้งโรงเรียน
สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้โรงเรียนเกิด
การพัฒนาต้นแบบของการบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการทั่วทั้งโรงเรียน
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้โรงเรียนมี
การพัฒนาต้นแบบการบริหารคนเก่งเชิง
บูรณาการทั่วทั้งโรงเรียน

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

4 3 2 1

5 4 3 2 1

(มีต่อตอนที่ 2 )
ชี้แจงตอนที่ 2 และตอนที่ 3 : ขอให้ท่านพิจารณาข้อความในแต่ละข้อในตอนที่ 2 และตอนที่ 3
แล้ว โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงตามระดับความ คิดเห็นที่เป็นจริงของท่าน
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพปัจจุบัน/ความเป็นจริง”
5 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพจริงในปัจจุบันในระดับ
4 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพจริงในปัจจุบันในระดับ
3 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพจริงในปัจจุบันในระดับ
2 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพจริงในปัจจุบันในระดับ
1 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพจริงในปัจจุบันในระดับ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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เกณฑ์ค่าระดับคะแนนในช่อง “สภาพที่พึงประสงค์/ที่ควรเป็น”
5 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพที่พึงประสงค์ในระดับ
4 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพที่พึงประสงค์ในระดับ
3 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพที่พึงประสงค์ในระดับ
2 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพที่พึงประสงค์ในระดับ
1 หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับสภาพที่พึงประสงค์ในระดับ

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารคนเก่งในโรงเรียน (Talent Management in School)

(มีต่อตอนที่ 3)
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ตอนที่ 3 การบริหารองค์การสมรรถนะสูงในโรงเรียน
(High Performance Organization Management)

ข้อ

คาถาม

สภาพปัจจุบัน/
ความเป็นจริง

5 4 3 2 1
องค์ประกอบที่ 1. คุณภาพการบริหาร (Management Quality)
1 ทีมผู้บริหารได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากครูและ 5 4 3 2 1
2

บุคลากรในโรงเรียน
ทีมผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริต

สภาพที่พึง
ประสงค์/
ที่ควรเป็น
5 4 3 2

1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

6

5 4 3 2 1
ทีมผู้บริหารมีวิธลี งมือกระทาการที่รวดเร็ว
5 4 3 2 1
ทีมผู้บริหารฝึกสอนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

7

ทางานให้ได้ผลสาเร็จทีด่ ีขึ้น
ทีมผู้บริหารเน้นการทางานให้ได้ผลสาเร็จ

8

ทีมผู้บริหารทางานมีประสิทธิผลมาก

9

ทีมผู้บริหารใช้ความเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง

10

ทีมผู้บริหารมีความมั่นใจในการบริหารโรงเรียน

11

ทีมผู้บริหารสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
รับผิดชอบผลงานของตนเองเสมอ
ทีมผู้บริหารตัดสินใจชัดเจนเกี่ยวกับครูและ
บุคลากรทีไ่ ม่มผี ลงาน
นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการบริหารโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
สภาพสังคมของประเทศเอื้อต่อการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ

3
4
5

12
13
14
15

ทีมผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบั ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน
ทีมผู้บริหารมีวิธีการตัดสินใจที่รวดเร็ว

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
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ข้อ

คาถาม

สภาพปัจจุบัน/
ความเป็นจริง

5 4 3 2 1
16 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเอื้อต่อ 5 4 3 2 1

สภาพที่พึง
ประสงค์/
ที่ควรเป็น
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

การบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ (Openness
& Action Orientation)
17 ทีมผู้บริหารพูดคุยแลกเปลี่ยนกับครูและบุคลากร 5 4 3 2 1
18

เสมอๆ
ครูและบุคลากรได้ใช้เวลาเพียงพอกับการพูดคุย
แลกเปลีย่ นความคิด ความรู้ และการเรียนรู้
ครูและบุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
คิดและการปฏิบัติงานที่สาคัญ ๆ เสมอ
ทีมผู้บริหารยอมรับความผิดพลาดจากการทางาน
ของครูและบุคลากรได้
ทีมผู้บริหารยินดีต้อนรับความเปลีย่ นแปลง

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

องค์ประกอบที่ 3. ทิศทางระยะยาว (Long -Term Orientation)
27 โรงเรียนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วน 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

19
20
21
22
23
24
25
26

28
29

ผลการปฏิบตั ิงานเป็นสิ่งที่ขับเคลือ่ นโรงเรียนไป
ข้างหน้า
นโยบายของรัฐเอื้อต่อการปฏิบตั ิงานอย่างเปิดเผย
ของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเปิดเผยของครูและบุคลากร
สภาพสังคมของประเทศเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเปิดเผยของครูและบุคลากร
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยของครูและบุคลากร

เสียในระยะยาว
โรงเรียนมีเป้าหมายที่จะให้บริการนักเรียนอย่างดี 5 4 3 2 1
ที่สุด
ทีมผู้บริหารทางานอยู่ในโรงเรียนมาเป็นเวลานาน 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
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ข้อ

คาถาม

สภาพปัจจุบัน/
ความเป็นจริง

5 4 3 2 1
30 ผู้บริหารใหม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งจากภายใน 5 4 3 2 1
31

โรงเรียน
โรงเรียนเป็นสถานที่ทางานที่มั่นคงสาหรับครูและ
บุคลากร
นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิด การสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

สภาพที่พึง
ประสงค์/
ที่ควรเป็น
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

องค์ประกอบที่ 4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด
(Continuous Improvement & Renewal)
36 โรงเรียนมีกลยุทธ์ที่ทาให้ตัวเองโดดเด่นแตกต่าง 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

32
33

34

35

37
38
39
40
41

จากโรงเรียนอื่นๆ
โรงเรียนได้มีการปรับปรุงกระบวนการทางาน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนได้ปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆ ให้
ทาได้ง่ายขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนได้จัดให้กระบวนการทางานต่างๆ
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนได้รับการรายงานทุกอย่างที่สาคัญต่อผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้รับรายงานข้อมูลทั้ง
ที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินและที่ไม่เกีย่ วกับเรื่อง

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

191

ข้อ

คาถาม

สภาพปัจจุบัน/
ความเป็นจริง
5 4 3 2

การเงิน
42 โรงเรียนสร้างนวัตกรรมที่เป็นสมรรถภาพหลัก
5 4 3
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
43 ครูและบุคลากรสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
5 4 3
กระบวนการ และบริการของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
44 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและ 5 4 3
องค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ
45 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้าง 5 4 3
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยูเ่ สมอๆ
46 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้าง
5 4 3
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยูเ่ สมอๆ
47 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการสร้าง 5 4 3
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยูเ่ สมอๆ
องค์ประกอบที่ 5. คุณภาพบุคลากร (Employee Quality)
48 ทีมผู้บริหารบันดาลใจให้ครูและบุคลากรใน
5 4 3
โรงเรียนทางานได้ผลสาเร็จเป็นพิเศษ
49 ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถ
5 4 3
ปรับตัวและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
50 โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่ทางานหลากหลาย
5 4 3
และเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
51 ครูและบุคลากรเติบโตผ่านการเป็นเครือข่ายกับ 5 4 3
ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
52 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของ 5 4 3
ครูและบุคลากรในโรงเรียน
53 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการพัฒนา 5 4 3
คุณภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียน
54 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการพัฒนา
5 4 3
คุณภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียน

1

สภาพที่พึง
ประสงค์/
ที่ควรเป็น
5 4 3 2

1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1

2 1

5 4 3 2 1
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ข้อ
55

คาถาม
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลากรในโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน/
ความเป็นจริง
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

สภาพที่พึง
ประสงค์/
ที่ควรเป็น
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
ผูว้ ิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่ง
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ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

194

รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
1. ดร.กมล รอดคล้าย

2.รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

3. รศ. ดร.บัญชา ชลาภิรมย์

4. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

5. รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์

6. ดร.วาทยุทธ พุทธพรหม

7. อาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์

เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ และการบริหาร
สถานศึกษา
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์การสมรรถนะสูง
คณบดีคณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ และการ
บริหารการศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ และการบริหาร
สถานศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ และการบริหาร
การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ และการบริหาร
สถานศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์การสมรรถนะสูง และ
การบริหารองค์การ
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เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการหาดัชนีค่าความสอดคล้องของเนื
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง..กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
STRATEGIES FOR TALENT AND HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION
MANAGEMENT FOR SECONDARY SCHOOLS
การหาดัชนีค่าความสอดคล้องของเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence :
IOC)

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารคนเก่งในโรงเรียน (Talent Management in
School)
ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
ไม่
(+1) (0)
เหมาะสม
(-1)

องค์ประกอบที่ 1. การกาหนดค่านิยม และกลยุทธ์องค์การ (Defining Organizational
Strategies & Value)
1
โรงเรียนมีการกาหนดค่านิยมที่ชัดเจน
2
ค่านิยมของท่านเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
โรงเรียน
3
ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร และ
การปฏิบัติของบุคลากร
4
ผู้นามีความมั่นใจในการกาหนดวิสยั ทัศน์
และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
5
ผู้นาคานึงถึงความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมาย
6
ผู้นามีการเรียนรู้จากประสบการณ์
7
ผู้นาสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจกลยุทธ์และ
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน
8
บทบาทของผู้นาเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตา
คนอื่น
9 ผู้นามีการกระตุ้น และสนับสนุนเพื่อน

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
ไม่
(+1) (0)
เหมาะสม
(-1)

ร่วมงาน
10 ผู้นามีความสามารถในการมองเห็น
ภาพรวมใหญ่ (Big picture)
11 โรงเรียนมีการกาหนดกลยุทธ์ไว้อย่าง
ชัดเจน
12 โรงเรียนมีความตั้งใจค้นหาและพัฒนาคน
เก่ง
13 นโยบายของรัฐเอื้อให้มีการกาหนดค่านิยม
และกลยุทธ์ของโรงเรียน
14 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
กาหนดค่านิยมและกลยุทธ์โรงเรียน
15 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการ
กาหนดค่านิยมและกลยุทธ์โรงเรียน
16 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ
เอื้อต่อการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์
โรงเรียน
องค์ประกอบที่ 2. การค้นหาคนเก่ง (Talent
Identification)
17 วิธีปฏิบัติของผู้บริหารแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรทุกคนมีคุณค่า
18 บุคลากรเชื่อมั่นในความซื่อตรงของ
กระบวนการการประเมิน
19 บุคลากรสามารถพูดคุยเรื่องการทางานได้
ตามความเป็นจริง
20 บุคลากรซื่อสัตย์ในการประเมินตนเอง
21 บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง
22 บุคลากรสามารถรับฟังความคิดเห็นที่
ตรงไปตรงมาได้อย่างสร้างสรรค์
23 บุคลากรสามารถกระตุ้นและสนับสนุนผู้อื่น
ในการทางานได้

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
ไม่
(+1) (0)
เหมาะสม
(-1)

24 บุคลากรสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิผล
25 บุคลากรยอมรับและพูดคุยเกี่ยวกับ
ความสาเร็จของผู้อื่น
26 โรงเรียนมีแผนสาหรับบุคลากรในปัจจุบัน
และอนาคต
27 การประเมินบุคลากรเชื่อมโยงกับกระบวนการ
ของกลยุทธ์
28 โรงเรียนได้ค้นหาคนเก่งในอนาคตของ
โรงเรียน
29 บุคลากรมีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อค้นหา
ศักยภาพความเป็นผู้นาอย่างเท่าเทียมกัน
30 โรงเรียนสามารถแยกแยะบุคลากรที่มี
ศักยภาพภาวะผู้นาแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม
31 บุคลากรได้รับการจูงใจในการรับบทบาท
ความเป็นผู้นา
32 ทีมผู้นามีการทางานร่วมกันเพื่อค้นหา
บุคลากรที่มศี ักยภาพ
33 บุคลากรเข้าใจในคุณลักษณะของภาวะผู้นา
ที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน
34 โรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนในการค้นหา
บุคลากรที่มศี ักยภาพในตนเอง
35 การค้นหาคนเก่งเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ของกลยุทธ์โรงเรียน
36 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการค้นหาคนเก่ง
ในโรงเรียน
37 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
ค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
38 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการ

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
ไม่
(+1) (0)
เหมาะสม
(-1)

ค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
39 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อต่อการ
ค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 3. การพัฒนาคนเก่ง
(Talent Development)
40 กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งมี
ประสิทธิผลในการประเมินทักษะที่จาเป็น
สาหรับการพัฒนาผู้นาให้มีความน่าเชื่อถือ
41 การค้ นหาคนเก่ งมี ความส าคั ญต่ อองค์ ก ร
ของท่านมากกว่าการที่จะตอบสนองต่อการ
มีบุคลิกลักษณะ ที่เด็ดเดี่ยว
42 การประเมินประสิทธิผลทางอารมณ์และ
สังคมมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้นา
ได้ดี
43 บุคลากรสามารถที่จะอภิปรายถึงความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาได้อย่าง
เปิดเผย
44 ระดับของภาวะความเป็นผู้นามีผลต่อ
โปรแกรม วิธีการหรือกระบวนการพัฒนา
คนเก่ง
45 กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งมีผลต่อ
การประเมินทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้นาใน
การเสริมสร้างพลังบุคลากร
46 ประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถ
ของผู้นาที่มีศักยภาพช่วยในการประสานให้
บุคลากรสนับสนุนกลยุทธ์ทั่วทั้งโรงเรียน
47 วัฒนธรรมของโรงเรียนสนับสนุนการพัฒนา
คนเก่ง
48 บุคลากรทุกคนมีการตั้งคาถามว่า “วันนี้เรา
ได้เรียนรู้อะไร” เช่นเดียวกับการถามเด็กว่า

ข้อเสนอแนะ

199
ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
ไม่
(+1) (0)
เหมาะสม
(-1)

49
50
51
52
53
54
55

56

57
58

59
60

“เด็กได้เรียนรู้อะไร”
ผู้บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการใช้แรงจูงใจใน
การค้นหาคนเก่ง
บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตนเอง
ผู้บริหารให้ความสาคัญในการวิจัย
กระบวนการในการพัฒนาคนเก่ง
โรงเรียนได้กระตุ้นผู้นาที่มีศักยภาพในการ
อ่านและการคิดไตร่ตรอง
บุคลากรทางานเพื่อสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมที่ดี
โรงเรียนมีการเตรียมผู้นาสาหรับการแต่งตั้ง
ในอนาคต
บุคลากรได้ปฏิบัตติ ามค่านิยมที่สาคัญ คือ
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความซื่อสัตย์ และความ
นับถือซึ่งกันและกัน
โรงเรียนได้มีแนวทาง โปรแกรม และ
กระบวนการ ที่สนับสนุนการพัฒนา
คุณสมบัตสิ ่วนตัวของคนที่มีศักยภาพที่จะ
เป็นผู้นา
โรงเรียนมีการโค้ชเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงาน
ทุกคนที่เป็นคนเก่ง
โรงเรียนมีแนวทาง โปรแกรม กระบวนการ
ที่สนับสนุนการพัฒนาการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นของคนที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นา
คุณสมบัติเรื่องความสัมพันธ์ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
โรงเรียนมีแนวทาง โปรแกรม กระบวนการ
ที่สนับสนุนการพัฒนา กลยุทธ์ที่เฉียบแหลม
ของคนที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นา
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61

ผู้บริหารได้นาโครงสร้างคนเก่งไปปรับใช้ใน
บริบทของโรงเรียนที่กว้างขึ้น
62 นโยบายของรัฐสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
คนเก่งในโรงเรียน
63 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
64 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
65 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง (Talent Culture)
66 โรงเรียนได้เสาะแสวงหาคนเก่งและบุคคลที่
มีความสามารถแตกต่างหลากหลาย
67 โรงเรียนพยายามทาให้ได้สิ่งที่ดีที่สดุ จาก
บุคลากร
68 บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบติ ิตามค่านิยม
ได้
69 โรงเรียนมีบุคลากรที่สามารถกระตุ้น
ความคิดต่างๆ ได้
70 บุคลากรใช้การประเมินเป็นวิธีการที่จะ
ปรับปรุงและทาให้ดีขึ้น
71 บุคลากรภาคภูมิใจในความสาเร็จของบุคคล
อื่น
72 บุคลากรสามารถนาเพื่อนร่วมงานที่มี
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
73 บุคลากรสามารถตั้งคาถามกับผลการ
ปฏิบัติงานของคนอื่นได้
74 บุคลากรที่มคี วามสามารถส่วนใหญ่เป็นคน
ถ่อมตัว
75 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา คน
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เก่ง
76 บุคลากรแต่ละคนมีแผนการพัฒนาตนเอง
ในระยะยาว
77 ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเรื่องความสาเร็จ
ของโรงเรียนทั้งหมดในเขตการศึกษาที่
สังกัด
78 การเป็นหุ้นส่วน (partnership) ของโรงเรียน
กับโรงเรียนอื่นๆ มีพื้นฐานอยู่บนการ
ร่วมมือ (collaboration) และค่านิยมที่
เหมือนกัน
79 ทีมงานผู้นาของโรงเรียนมีทักษะด้านการ
สร้างเครือข่ายกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพ
80 บุคลากรฝ่ายงานสนับสนุนของโรงเรียน
ปฏิบัติงานเป็นหุ้นส่วนกันกับบุคลากรใน
โรงเรียนอื่นๆ
81 บุคลากรที่มศี ักยภาพที่จะเป็นผู้นาของ
โรงเรียนสามารถกระตุ้นและเข้าร่วม
โครงการกับโรงเรียนอื่นๆ
82 โรงเรียนมีแผนการสาหรับการพัฒนาคนเก่ง
ที่แบ่งปันร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ
83 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างเสริม
วัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน
84 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน
85 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน
86 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ (The Way
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Forward)

87 โรงเรียนมีค่านิยมหลักที่ชัดเจน
88 ค่านิยมปรากฏชัดอยู่ในพฤติกรรม
ประจาวันของบุคลากร
89 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ที่รวมเอาการพัฒนา
คนเก่งไว้ด้วย
90 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการผล
การปฏิบัติ งานที่มีประสิทธิภาพซึง่
สนับสนุนการค้นหาคนเก่ง
91 โรงรียนสามารถแยกระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันออกจากศักยภาพใน
การพัฒนาในอนาคตของบุคลากร
92 โรงเรียนสามารถวางแผนกาหนดเรื่อง
พฤติกรรม ทักษะ และทัศนคติที่จาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาในบุคลากรที่มีศักยภาพที่
จะเป็นผู้นา
93 โรงเรียนสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
ของบุคลากรรวมถึงโอกาสเฉพาะเจาะจงที่
จะพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นา
94 โรงเรียนมีแนวทาง โปรแกรม และ
กระบวนการที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาคน
เก่ง
95 วัฒนธรรมของโรงเรียนเปิดโอกาสให้มีการ
ยอมรับชื่นชมต่อความสามารถของทุกคน
96 โรงเรียนทางานในรูปแบบของเครือข่ายกับ
ผู้อื่นในการที่จะพัฒนาคนเก่งในรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
97 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการพัฒนา
ต้นแบบของการบริหารคนเก่งเชิงบูรณา
การในโรงเรียน
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98 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้โรงเรียน
มีการพัฒนาต้นแบบของการบริหารคนเก่ง
เชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ
99 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้โรงเรียนเกิด
การพัฒนาต้นแบบของการบริหารคนเก่ง
เชิงบูรณาการทั่วทั้งโรงเรียน
100 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้
โรงเรียนมีการพัฒนาต้นแบบการบริหารคน
เก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งโรงเรียน

ตอนที่ 3 การบริหารองค์การสมรรถนะสูงในโรงเรียน
(High Performance Organization Management)
ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)
(0)
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพการบริหาร (Management Quality)
1
2
3
4
5
6
7
8

ทีมผู้บริหารได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ
ทีมผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริต
ทีมผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบั บุคลากรใน
โรงเรียน
ทีมผู้บริหารใช้วิธีการตัดสินใจที่รวดเร็ว
ทีมผู้บริหารใช้วิธีลงมือกระทาการที่รวดเร็ว
ทีมผู้บริหารฝึกสอนให้สมาชิกองค์กรทางานให้
ได้ผลสาเร็จที่ดีขึ้น
ทีมผู้บริหารเน้นการทางานให้ได้ผลสาเร็จ
ทีมผู้บริหารทางานมีประสิทธิผลมาก

ไม่เหมาะสม
(-1)

ข้อเ
สนอ
แนะ

204
ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)
(0)

ไม่เหมาะสม
(-1)

9 ทีมผู้บริหารใช้ความเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง
10 ทีมผู้บริหารมีความมั่นใจในการบริหาร
11 ทีมผูบ้ ริหารให้บุคลากรรับผิดชอบผลงานของตนเอง
เสมอ
12 ทีมผู้บริหารตัดสินใจชัดเจนเกี่ยวกับบุคลากรทีไ่ ม่มี
ผลงาน
13 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการบริหารโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพ
14 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
15 สภาพสังคมของประเทศเอื้อต่อการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
16 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเอื้อต่อ
การบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ (Openness & Action Orientation)
17 ทีมผู้บริหารพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคลากรบ่อย ๆ
18 บุคลากรได้ใช้เวลาเพียงพอกับการพูดคุย
แลกเปลีย่ นความคิด ความรู้ และการเรียนรู้
19 บุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสาคัญ ๆ
เสมอ
20 ทีมผู้บริหารยอมให้บคุ ลากรทาผิดพลาดได้
21 ทีมผู้บริหารยินดีต้อนรับความเปลีย่ นแปลง
22 ผลการปฏิบตั ิงานเป็นสิ่งที่ขับเคลือ่ นองค์กร
23 นโยบายของรัฐเอื้อต่อการปฏิบตั ิงานอย่างเปิดเผย
ของบุคลากรทุกฝ่าย
24 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเปิดเผยของบุคลากร
25 สภาพสังคมของประเทศเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเปิดเผยของบุคลากร
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เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)
(0)

ไม่เหมาะสม
(-1)

26 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเปิดเผยของบุคลากร
องค์ประกอบที่ 3. ทิศทางระยะยาว (Long -Term Orientation)
27 โรงเรียนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในระยะยาว
28 โรงเรียนมุ่งหมายที่จะให้บริการนักเรียนอย่างดี
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
29 ทีมผู้บริหารอยู่กับโรงเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว
30 ทีมผู้บริหารใหม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งจาก
ภายในโรงเรียน
31 โรงเรียนเป็นสถานที่ทางานที่มั่นคงสาหรับ
บุคลากร
32 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
33 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย
34 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิด การสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
35 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย
องค์ประกอบที่ 4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด (Continuous Improvement &
Renewal)
36 โรงเรียนใช้กลยุทธ์ที่ทาให้ตัวเองโดดเด่นแตกต่าง
จากโรงเรียนอื่น ๆ
37 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง

ข้อเ
สนอ
แนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)
(0)
38 โรงเรียนได้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้ทาได้ง่าย
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
39 โรงเรียนได้จัดให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
40 โรงเรียนได้รับการรายงานทุกอย่างที่สาคัญต่อผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
41 บุคลากรในโรงเรียนได้รับรายงานข้อมูลทั้งที่
เกี่ยวกับเรื่องการเงินและ ที่ไม่เกีย่ วกับเรื่อง
การเงิน
42 โรงเรียนคิดสร้างนวัตกรรมที่เป็นสมรรถภาพหลัก
ขององค์การอย่างต่อเนื่อง
43 โรงเรียนคิดสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และบริการของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
44 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ
45 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยูเ่ สมอๆ
46 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยูเ่ สมอๆ
47 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยูเ่ สมอๆ
องค์ประกอบที่ 5. คุณภาพบุคลากร (Employee Quality)
48 ทีมผู้บริหารบันดาลใจให้บุคลากรในโรงเรียน
ทางานได้ผลสาเร็จเป็นพิเศษ
49 บุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถปรับตัวและมี
ความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
50 โรงเรียนมีคนทางานที่หลากหลายและเสริมสร้าง
ซึ่งกันและกัน

ไม่เหมาะสม
(-1)

ข้อเ
สนอ
แนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)
(0)

ข้อเ
สนอ
แนะ

ไม่เหมาะสม
(-1)

51 โรงเรียนเติบโตผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ให้การ
สนับสนุนและ/หรือลูกค้า
52 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรในโรงเรียน
53 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน
54 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน
55 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง..กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
STRATEGIES FOR TALENT AND HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION
MANAGEMENT FOR SECONDARY SCHOOLS
การหาดัชนีค่าความสอดคล้องของเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence :
IOC)

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารคนเก่งในโรงเรียน (Talent Management in
School)
ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่
เหมาะสม
(-1)

องค์ประกอบที่ 1. การกาหนดค่านิยม และกลยุทธ์องค์การ (Defining Organizational
Strategies & Value)
1

โรงเรียนมีการกาหนดค่านิยมที่ชัดเจน

2

ค่านิยมของท่านเป็นไปในแนวทางเดียวกับ
โรงเรียน

3

ค่านิยมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร และ
การปฏิบัติของบุคลากร

4

ผู้นามีความมั่นใจในการกาหนดวิสยั ทัศน์
และกลยุทธ์ที่ชัดเจน

5

ผู้นาคานึงถึงความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมาย

6

ผู้นามีการเรียนรู้จากประสบการณ์

7

ผู้นาสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจกลยุทธ์และ
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน

8

บทบาทของผู้นาเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตา

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่
เหมาะสม
(-1)

คนอื่น
9

ผู้นามีการกระตุ้น และสนับสนุนเพื่อน
ร่วมงาน

10 ผู้นามีความสามารถในการมองเห็น
ภาพรวมใหญ่ (Big picture)
11 โรงเรียนมีการกาหนดกลยุทธ์ไว้อย่าง
ชัดเจน
12 โรงเรียนมีความตั้งใจค้นหาและพัฒนาคน
เก่ง
13 นโยบายของรัฐเอื้อให้มีการกาหนดค่านิยม
และกลยุทธ์ของโรงเรียน
14 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
กาหนดค่านิยมและกลยุทธ์โรงเรียน
15

สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการ
กาหนดค่านิยมและกลยุทธ์โรงเรียน

16

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศ
เอื้อต่อการกาหนดค่านิยมและกลยุทธ์
โรงเรียน

องค์ประกอบที่ 2. การค้นหาคนเก่ง (Talent
Identification)

17 วิธีปฏิบัติของผู้บริหารแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรทุกคนมีคุณค่า
18 บุคลากรเชื่อมั่นในความซื่อตรงของ
กระบวนการการประเมิน
19 บุคลากรสามารถพูดคุยเรื่องการทางานได้
ตามความเป็นจริง

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่
เหมาะสม
(-1)

20 บุคลากรซื่อสัตย์ในการประเมินตนเอง
21 บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง
22 บุคลากรสามารถรับฟังความคิดเห็นที่
ตรงไปตรงมาได้อย่างสร้างสรรค์
23 บุคลากรสามารถกระตุ้นและสนับสนุนผู้อื่น
ในการทางานได้
24 บุคลากรสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิผล
25 บุคลากรยอมรับและพูดคุยเกี่ยวกับ
ความสาเร็จของผู้อื่น
26 โรงเรียนมีแผนสาหรับบุคลากรในปัจจุบัน
และอนาคต
27 การประเมินบุคลากรเชื่อมโยงกับกระบวนการ
ของกลยุทธ์
28 โรงเรียนได้ค้นหาคนเก่งในอนาคตของ
โรงเรียน
29 บุคลากรมีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อค้นหา
ศักยภาพความเป็นผู้นาอย่างเท่าเทียมกัน
30 โรงเรียนสามารถแยกแยะบุคลากรที่มี
ศักยภาพภาวะผู้นาแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสม
31 บุคลากรได้รับการจูงใจในการรับบทบาท
ความเป็นผู้นา
32 ทีมผู้นามีการทางานร่วมกันเพื่อค้นหา
บุคลากรที่มศี ักยภาพ
33 บุคลากรเข้าใจในคุณลักษณะของภาวะผู้นา

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่
เหมาะสม
(-1)

ที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน
34 โรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนในการค้นหา
บุคลากรที่มศี ักยภาพในตนเอง
35 การค้นหาคนเก่งเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ของกลยุทธ์โรงเรียน
36 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการค้นหาคนเก่ง
ในโรงเรียน
37 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
ค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
38 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการ
ค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
39 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อต่อการ
ค้นหาคนเก่งในโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 3. การพัฒนาคนเก่ง
(Talent Development)
40 กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งมี
ประสิทธิผลในการประเมินทักษะที่จาเป็น
สาหรับการพัฒนาผู้นาให้มีความน่าเชื่อถือ
41 การค้ นหาคนเก่งมีค วามส าคั ญต่ อองค์ ก ร
ของท่านมากกว่าการที่จะตอบสนองต่อการ
มีบุคลิกลักษณะ

ที่เด็ดเดี่ยว

42 การประเมินประสิทธิผลทางอารมณ์และ
สังคมมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้นา
ได้ดี
43 บุคลากรสามารถที่จะอภิปรายถึงความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาได้อย่าง

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่
เหมาะสม
(-1)

เปิดเผย
44 ระดับของภาวะความเป็นผู้นามีผลต่อ
โปรแกรม วิธีการหรือกระบวนการพัฒนา
คนเก่ง
45 กระบวนการในการพัฒนาคนเก่งมีผลต่อ
การประเมินทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้นาใน
การเสริมสร้างพลังบุคลากร
46 ประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถ
ของผู้นาที่มีศักยภาพช่วยในการประสานให้
บุคลากรสนับสนุนกลยุทธ์ทั่วทั้งโรงเรียน
47 วัฒนธรรมของโรงเรียนสนับสนุนการพัฒนา
คนเก่ง
48 บุคลากรทุกคนมีการตั้งคาถามว่า “วันนี้เรา
ได้เรียนรู้อะไร” เช่นเดียวกับการถามเด็กว่า
“เด็กได้เรียนรู้อะไร”

49 ผู้บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการใช้แรงจูงใจใน
การค้นหาคนเก่ง
50 บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตนเอง
51 ผู้บริหารให้ความสาคัญในการวิจัย
กระบวนการในการพัฒนาคนเก่ง
52 โรงเรียนได้กระตุ้นผู้นาที่มีศักยภาพในการ
อ่านและการคิดไตร่ตรอง
53 บุคลากรทางานเพื่อสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมที่ดี
54 โรงเรียนมีการเตรียมผู้นาสาหรับการแต่งตั้ง

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่
เหมาะสม
(-1)

ในอนาคต
55 บุคลากรได้ปฏิบัตติ ามค่านิยมที่สาคัญ คือ
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความซื่อสัตย์ และความ
นับถือซึ่งกันและกัน
56 โรงเรียนได้มีแนวทาง โปรแกรม และ
กระบวนการ ที่สนับสนุนการพัฒนา
คุณสมบัตสิ ่วนตัวของคนที่มีศักยภาพที่จะ
เป็นผู้นา
57 โรงเรียนมีการโค้ชเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงาน
ทุกคนที่เป็นคนเก่ง
58 โรงเรียนมีแนวทาง โปรแกรม กระบวนการ
ที่สนับสนุนการพัฒนาการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นของคนที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นา
59 คุณสมบัติเรื่องความสัมพันธ์ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาคนเก่งในโรงเรียน
60

โรงเรียนมีแนวทาง โปรแกรม กระบวนการ
ที่สนับสนุนการพัฒนา กลยุทธ์ที่เฉียบ
แหลมของคนที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นา

61

ผู้บริหารได้นาโครงสร้างคนเก่งไปปรับใช้ใน
บริบทของโรงเรียนที่กว้างขึ้น

62

นโยบายของรัฐสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
คนเก่งในโรงเรียน

63

สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาคนเก่งในโรงเรียน

64

สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาคนเก่งในโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่
เหมาะสม
(-1)

65

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการ
พัฒนาคนเก่งในโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมคนเก่ง (Talent Culture)
66

โรงเรียนได้เสาะแสวงหาคนเก่งและบุคคลที่
มีความสามารถแตกต่างหลากหลาย

67

โรงเรียนพยายามทาให้ได้สิ่งที่ดีที่สดุ จาก
บุคลากร

68

บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบติ ิตามค่านิยม
ได้

69

โรงเรียนมีบุคลากรที่สามารถกระตุ้น
ความคิดต่างๆ ได้

70

บุคลากรใช้การประเมินเป็นวิธีการที่จะ
ปรับปรุงและทาให้ดีขึ้น

71 บุคลากรภาคภูมิใจในความสาเร็จของ
บุคคลอื่น
72 บุคลากรสามารถนาเพื่อนร่วมงานที่มี
ความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
73 บุคลากรสามารถตั้งคาถามกับผลการ
ปฏิบัติงานของคนอื่นได้
74 บุคลากรที่มคี วามสามารถส่วนใหญ่เป็นคน
ถ่อมตัว
75 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา คน
เก่ง
76 บุคลากรแต่ละคนมีแผนการพัฒนาตนเอง
ในระยะยาว
77 ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเรื่องความสาเร็จ

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่
เหมาะสม
(-1)

ของโรงเรียนทั้งหมดในเขตการศึกษาที่
สังกัด
78 การเป็นหุ้นส่วน (partnership) ของโรงเรียน
กับโรงเรียนอื่นๆ มีพื้นฐานอยู่บนการ
ร่วมมือ (collaboration) และค่านิยมที่
เหมือนกัน
79 ทีมงานผู้นาของโรงเรียนมีทักษะด้านการ
สร้างเครือข่ายกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพ
80 บุคลากรฝ่ายงานสนับสนุนของโรงเรียน
ปฏิบัติงานเป็นหุ้นส่วนกันกับบุคลากรใน
โรงเรียนอื่นๆ
81 บุคลากรที่มศี ักยภาพที่จะเป็นผู้นาของ
โรงเรียนสามารถกระตุ้นและเข้าร่วม
โครงการกับโรงเรียนอื่นๆ
82 โรงเรียนมีแผนการสาหรับการพัฒนาคนเก่ง
ที่แบ่งปันร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ
83 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างเสริม
วัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน
84 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน
85 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน
86 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการ
สร้างเสริมวัฒนธรรมคนเก่งในโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่
เหมาะสม
(-1)

องค์ประกอบที่ 5. การบริหารคนเก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ (The Way
Forward)

87 โรงเรียนมีค่านิยมหลักที่ชัดเจน
88 ค่านิยมปรากฏชัดอยู่ในพฤติกรรม
ประจาวันของบุคลากร
89 โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ที่รวมเอาการพัฒนา
คนเก่งไว้ด้วย
90 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการผล
การปฏิบัติ งานที่มีประสิทธิภาพซึง่
สนับสนุนการค้นหาคนเก่ง
91 โรงรียนสามารถแยกระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันออกจากศักยภาพใน
การพัฒนาในอนาคตของบุคลากร
92 โรงเรียนสามารถวางแผนกาหนดเรื่อง
พฤติกรรม ทักษะ และทัศนคติที่จาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาในบุคลากรที่มีศักยภาพที่
จะเป็นผู้นา
93 โรงเรียนสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ
ของบุคลากรรวมถึงโอกาสเฉพาะเจาะจงที่
จะพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นา
94 โรงเรียนมีแนวทาง โปรแกรม และ
กระบวนการที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาคน
เก่ง
95 วัฒนธรรมของโรงเรียนเปิดโอกาสให้มีการ
ยอมรับชื่นชมต่อความสามารถของทุกคน
96 โรงเรียนทางานในรูปแบบของเครือข่ายกับ

ข้อเสนอแนะ
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่
เหมาะสม
(-1)

ผู้อื่นในการที่จะพัฒนาคนเก่งในรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
97 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการพัฒนา
ต้นแบบของการบริหารคนเก่งเชิงบูรณา
การในโรงเรียน
98 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้โรงเรียน
มีการพัฒนาต้นแบบของการบริหารคนเก่ง
เชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์การ
99 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้โรงเรียนเกิด
การพัฒนาต้นแบบของการบริหารคนเก่ง
เชิงบูรณาการทั่วทั้งโรงเรียน
100 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้
โรงเรียนมีการพัฒนาต้นแบบการบริหารคน
เก่งเชิงบูรณาการทั่วทั้งโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
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ตอนที่ 3 การบริหารองค์การสมรรถนะสูงในโรงเรียน
(High Performance Organization Management)
ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเ
สนอ
แนะ

เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพการบริหาร (Management Quality)
1

ทีมผู้บริหารได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ

2

ทีมผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริต

3

ทีมผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบั บุคลากรใน
โรงเรียน

4

ทีมผู้บริหารใช้วิธีการตัดสินใจที่รวดเร็ว

5

ทีมผู้บริหารใช้วิธีลงมือกระทาการที่รวดเร็ว

6

ทีมผู้บริหารฝึกสอนให้สมาชิกองค์กรทางานให้
ได้ผลสาเร็จที่ดีขึ้น

7

ทีมผู้บริหารเน้นการทางานให้ได้ผลสาเร็จ

8

ทีมผู้บริหารทางานมีประสิทธิผลมาก

9

ทีมผู้บริหารใช้ความเป็นผู้นาที่เข้มแข็ง

10 ทีมผู้บริหารมีความมั่นใจในการบริหาร
11 ทีมผู้บริหารให้บุคลากรรับผิดชอบผลงานของตนเอง
เสมอ
12 ทีมผู้บริหารตัดสินใจชัดเจนเกี่ยวกับบุคลากรทีไ่ ม่มี
ผลงาน
13 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการบริหารโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพ
14 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ

(0)

ไม่เหมาะสม
(-1)
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รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเ
สนอ
แนะ

เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่เหมาะสม
(-1)

15 สภาพสังคมของประเทศเอื้อต่อการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ
16 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของประเทศเอื้อต่อ
การบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 2. ความเปิดเผย และมุ่งเน้นการปฏิบัติ (Openness & Action Orientation)
17 ทีมผู้บริหารพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคลากรบ่อย ๆ
18 บุคลากรได้ใช้เวลาเพียงพอกับการพูดคุย
แลกเปลีย่ นความคิด ความรู้ และการเรียนรู้
19 บุคลากรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสาคัญ ๆ
เสมอ
20 ทีมผู้บริหารยอมให้บคุ ลากรทาผิดพลาดได้
21 ทีมผู้บริหารยินดีต้อนรับความเปลีย่ นแปลง
22 ผลการปฏิบตั ิงานเป็นสิ่งที่ขับเคลือ่ นองค์กร
23 นโยบายของรัฐเอื้อต่อการปฏิบตั ิงานอย่างเปิดเผย
ของบุคลากรทุกฝ่าย
24 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเปิดเผยของบุคลากร
25 สภาพสังคมของประเทศเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเปิดเผยของบุคลากร
26 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อย่างเปิดเผยของบุคลากร
องค์ประกอบที่ 3. ทิศทางระยะยาว (Long -Term Orientation)
27 โรงเรียนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในระยะยาว
28 โรงเรียนมุ่งหมายที่จะให้บริการนักเรียนอย่างดี

222
ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเ
สนอ
แนะ

เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

(0)

ไม่เหมาะสม
(-1)

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
29 ทีมผู้บริหารอยู่กับโรงเรียนมาเป็นเวลานานแล้ว
30 ทีมผู้บริหารใหม่ได้รับการเลื่อนตาแหน่งจาก
ภายในโรงเรียน
31 โรงเรียนเป็นสถานที่ทางานที่มั่นคงสาหรับ
บุคลากร
32 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
33 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย
34 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิด การสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
35 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย
องค์ประกอบที่ 4. การปรับปรุงและการทาใหม่อยู่ตลอด (Continuous Improvement &
Renewal)
36 โรงเรียนใช้กลยุทธ์ที่ทาให้ตัวเองโดดเด่นแตกต่าง
จากโรงเรียนอื่น ๆ
37 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
38 โรงเรียนได้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้ทาได้ง่าย
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเ
สนอ
แนะ

เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)
39 โรงเรียนได้จัดให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
40 โรงเรียนได้รับการรายงานทุกอย่างที่สาคัญต่อผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
41 บุคลากรในโรงเรียนได้รับรายงานข้อมูลทั้งที่
เกี่ยวกับเรื่องการเงินและ ที่ไม่เกีย่ วกับเรื่อง
การเงิน
42 โรงเรียนคิดสร้างนวัตกรรมที่เป็นสมรรถภาพหลัก
ขององค์การอย่างต่อเนื่อง
43 โรงเรียนคิดสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และบริการของโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
44 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอๆ
45 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยูเ่ สมอๆ
46 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยูเ่ สมอๆ
47 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่อยูเ่ สมอๆ
องค์ประกอบที่ 5. คุณภาพบุคลากร (Employee Quality)
48 ทีมผู้บริหารบันดาลใจให้บุคลากรในโรงเรียน
ทางานได้ผลสาเร็จเป็นพิเศษ
49 บุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถปรับตัวและมี
ความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(0)

ไม่เหมาะสม
(-1)
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ข้อ

รายการข้อคาถาม

ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเ
สนอ
แนะ

เหมาะสม ไม่แน่ใจ
(+1)

ไม่เหมาะสม

(0)

(-1)

50 โรงเรียนมีคนทางานที่หลากหลายและเสริมสร้าง
ซึ่งกันและกัน
51 โรงเรียนเติบโตผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ให้การ
สนับสนุนและ/หรือลูกค้า
52 นโยบายของรัฐเอื้อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรในโรงเรียน
53 สภาพเศรษฐกิจของประเทศเอื้อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน
54 สภาพสังคมของประเทศเอื้อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน
55 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเอื้อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้
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ภาคผนวก ง
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียนมัธยมศึกษา (ฉบับที่ 1)
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและ
องค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ชื่อ-สกุล............................................. ตาแหน่งปัจจุบัน .......................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก สาขาวิชา
สังกัด/ หน่วยงาน .......................................................................................................
ตอนที่ 2
คาชี้แจง แบบประเมินนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โปรดทา
เครื่องหมาย / ในระดับคะแนนซึ่งตรงกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ ตาม
เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ความเหมาะสม
ระดับ
หมายถึง
5 มีความเหมาะสมมากและมีความ
จาเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติ
4 มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก
ควรนาไปปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จ
3 มีความเหมะสมปานกลางปฏิบัติ
ได้ก็ดี ไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดความ
เสียหาย
2 มีความเหมาะสมค่อนข้างน้อย
สามารถนาไปปฏิบัติได้ตาม
สถานการณ์
1 มีความเหมาะสมน้อยอาจไม่
คุ้มค่าในการนาไปปฏิบัติ

ความเป็นไปได้
ระดับ
หมายถึง
5 แนวปฏิบัติชัดเจนมากสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
และประสบความสาเร็จสูง
4 แนวปฏิบัติชัดเจนมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
จนประสบความสาเร็จ
3 แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรมีความเป็นไปได้ใน
การนาไปปฏิบัติจนประประสบความสาเร็จใน
ระดับปานกลาง
2 แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรแต่มีความ
ยากลาบากในการนาไปปฏิบัติ
1

แนวปฏิบัติไม่ชัดเจนเมื่อนาไปปฏิบัติอาจไม่
ประสบความสาเร็จ
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แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ การกาหนดกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และ
วิธีดาเนินการของการบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
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กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/
วิธีดาเนินการ
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หลัก
กล
ยุทธ์
รอง
วิธี
ดาเ
นินก
าร

1.ยึดมั่นในค่านิยม
และกลยุทธ์การ
บริหารคนเก่ง
1.1 ยึดมั่นในวิสัยทัศน์
ร่วมของการบริหาร
คนเก่ง
1.1.1
โรงเรี ย น
กาหนดวิสัย ทัศน์ร่ว ม
ของการบริหารคนเก่ง
อย่างชัดเจน โดยการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
1.1.2 โรงเรียนมีการ
สื่ อ สารให้ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ทราบอย่ า ง
ทั่วถึง
กล 1.2 ยึดมั่นในค่านิยม
ยุทธ์ ร่ ว มของการบริ ห าร
รอง คนเก่ง
วิธี 1.2.1 โรงเรียนกาหนด
ดาเ ค่ า นิ ย มร่ ว มของการ
นินก บริ ห า ร คน เก่ ง อ ย่ า ง
าร ชั ด เจน และพร้ อ ม

ความเหมาะสม

ความเป็นไปได้

ข้อเ
สนอ
แนะ
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ดาเนินการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ ค่ า นิ ย ม
เ ป็ น ไ ป ใ น แ น ว ท า ง
เดียวกันทั้งโรงเรียน
1.2.2
โร งเรี ย น 5 4
ดาเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ค่านิยมเป็น
ส่ว นหนึ่ ง ในการสื่ อสาร
และการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากร
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1.3 ยึดมั่นในกลยุทธ์
ร่ ว มของการบริ ห าร
คนเก่ง
1.3.1
โรงเรี ย น
กาหนดกลยุทธ์เชิงรุก
ของการบริหารคนเก่ง
และมีแนวทางการนา
กลยุ ท ธ์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างชัดเจน
1.3.2 โรงเรียนสื่อสาร
ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากร
เข้ า ใจ ก ลยุ ท ธ์ แ ละ
ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้
ภายใต้ ก ารค านึ ง ถึ ง
ความเสี่ ย งและการ
บรรลุ เ ป้ า หมายของ
โรงเรียน
กล 2.แสวงหาวิธีการ
ยุทธ์ ค้นหาคนเก่งเชิงรุก
หลัก
กล 2.1 วางแผนค้นหาคน
ยุทธ์ เก่ง
รอง
วิธี 2.1.1
โรงเรี ย น
ดาเ กาหนดแผนค้นหาคน
นินก เก่ ง ในปั จ จุ บั น และ
าร อนาคต ทั้งแผนระยะ
สั้นและแผนระยะยาว
2.1.2 โรงเรียนและผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ร่ ว ม
วางแผนค้นหาคนเก่ง
ทั้ ง จากภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
กล 2.2 ใช้การประเมิน
ยุทธ์ เพื่อค้นหาคนเก่ง
รอง
วิธี 2.2.1 โรงเรียนสร้าง
ดาเ แรงจู ง ใจให้ ค รู แ ละ
นินก บุ ค ลากรเชื่ อ มั่ น ใน
าร ระบบการประเมิน ครู
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และบุคลากรสามารถ
สื่ อ สารกั น ได้ อ ย่ า ง
ตรงไป ตรงมา แ ละ
สร้างสรรค์ และพร้อม
จะพั ฒนาตนเองและ
ส นั บ ส นุ น เ พื่ อ น
ร่ ว ม ง า น เ พื่ อ ก า ร
ทางานที่มีประสิทธิผล
2.2.2 โรงเรียนและผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ร่ ว ม
ก าหนดตั ว ชี้ วั ด และ
เกณฑ์การประเมินครู
และบุ ค ลากรโดยให้
ความสาคัญกับผลการ
ปฏิบัติงานและยึดมั่น
ในหลักการที่ว่าทุกคน
มีศักยภาพในการเป็น
คนเก่ ง ด้ า นใดด้ า น
หนึ่ง
3.ยกระดับขีด
ความสามารถของคน
เก่ง
3.1 กระตุ้นครูแ ละ
บุ ค ลากรให้ ต ระหนั ก
ในความส าคั ญ ของ
การพัฒนาคนเก่ง
3.1.1 ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาก าหนด
นโ ย บ า ย ก า รสร้ า ง
ความตระหนั ก เรื่ อ ง
ก า ร พั ฒ น า ค น เ ก่ ง
และกาหนดแนว
ทางการนานโยบายสู่
การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม
3.1.2 โรงเรียน
กาหนดสัดส่วน
งบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
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พัฒนาคนเก่งอย่าง
ชัดเจนทุกปี
กล 3.2 วางแผนพัฒนา
ยุทธ์ คนเก่งอย่างต่อเนื่อง
รอง
วิธี 3.2.1 โ ร ง เ รี ย น
ดาเ ก า ห น ด แ ผ น ง า น
นินก โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
าร ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่ จ ะ
สนั บ สนุน และพั ฒนา
ครู แ ละบุ ค ลากรที่ มี
ศัก ยภาพจะเป็ น ผู้น า
ในอนาคต
3.2.2 โ ร ง เ รี ย น
กาหนดโครงสร้างการ
พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุ ค ลากรอย่ า งเป็ น
ระบบและต่ อ เนื่ อ ง
รวมทั้ ง เตรี ย มพร้ อ ม
ส าหรั บ การแต่ ง ตั้ ง
ผู้นาในอนาคต
กล 3.3 ตรวจสอบ
ยุทธ์ ประสิทธิผลและ
รอง ปรับปรุงการพัฒนา
คนเก่งอย่างต่อเนื่อง
วิธี 3.3.1 โรงเรียนแต่งตั้ง
ดาเ คณะกรรมการที่มี
นินก ความเชี่ยวชาญด้าน
าร การประเมินและ
ตรวจสอบประสิทธิผล
กระบวนการพัฒนา
คนเก่ง และกาหนด
รางวัลตอบแทน
สาหรับครูและ
บุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่น
3.3.2 ผู้ บ ริ ห า ร น า
โครงสร้า งการพัฒนา
คนเก่ ง ไปปรั บ ใช้ ใ น
บริบ ทของโรงเรีย นที่
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4.สร้างความเข้มแข็ง
ของวัฒนธรรม
ส่งเสริมคนเก่ง
4.1 วางแผนสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมคน
เก่ง
4.1.1
โรงเรี ย น
กาหนดกลยุทธ์เชิงรุก
เพื่ อ สร้ า งวั ฒ นธรรม
ส่ ง เสริ ม คนเก่ ง โดย
การวางแนวทาง
โครงการ แผนงาน
และกระบวนการที่ครู
และบุ ค ลากรจะได้
แสดงศักยภาพในการ
ทางานอย่างเต็มที่และ
ดีที่สุดเพื่อโรงเรียน
4.1.2 ผู้ บ ริ ห ารสร้ า ง
แรงจูงใจให้เหมาะกับ
ความต้อ งการของแต่
ล ะ บุ ค ค ล โ ด ย
ก า ห น ด ใ ห้ ค รู แ ล ะ
บุ ค ลากรมี แ ผนการ
พัฒนาตนเองในระยะ
ยาว มี ก ารประเมิ น
ตนเองและนาผลการ
ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง
การทางานให้ดีขึ้น
กล 4.2 สร้างเครือข่าย
ยุทธ์ ความร่วมมือในการ
รอง ส่งเสริมคนเก่ง
วิธี 4.2.1 โ ร ง เ รี ย น
ดาเ ประสานความร่วมมือ
นินก กั บ องค์ ก รภายนอก
าร แ ละ โ รงเรี ย นอื่ น ๆ
เพื่อส่งเสริมคนเก่งให้
ประสบความส าเร็ จ
โดยการวางแผนงาน
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และโครงการร่ว มกั น
ร ว ม ทั้ ง จั ด อ บ ร ม
ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ พั ฒ นา
ทั ก ษะด้ า นการสร้ า ง
เ ค รื อ ข่ า ย อ ย่ า ง
ก ว้ า ง ข ว า ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ
4.2.2 โรงเรียนจัดสรร 5 4
พื้นที่ สร้างบรรยากาศ
และให้ เ วลาส าหรั บ
การส่ ง เสริ ม คนเก่ ง
โดยการร่ ว มมื อ กั บ
องค์ก รภายนอกหรื อ
โรงเรียนอื่นๆ รวมทั้ง
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ค รู แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง
และต่อเนื่อง
กล 5.บริหารคนเก่งเชิง 5 4
ยุทธ์ บูรณาการ
หลัก
กล 5.1 วางแผนบริหาร
5 4
ยุทธ์ คนเก่งเชิงบูรณาการ
รอง
วิธี 5.1.1 โ ร ง เ รี ย น 5 4
ดาเ วางแผนเพื่ อ พั ฒ นา
นินก ทั ก ษ ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม
าร และทัศนคติที่จ าเป็ น
ส า ห รั บ ค รู แ ล ะ
บุคลากรที่มีศักยภาพ
จะเป็ น ผู้ น า รวมทั้ ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ด้านวิชาชีพสาหรับครู
และบุ คลากรกลุ่มคน
เ ก่ ง ที่ จ ะ พั ฒ น า ใ น
อนาคต
5.1.2 โรงเรียนร่วมมือ 5 4
กั บ เ ค รื อ ข่ า ย ว า ง
แผนการบริ ห ารคน
เก่งเชิงบูรณาการ โดย
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5 4
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5 4
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5 4
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x

การจัดคณะกรรมการ
ร่ ว ม ก าหนดกลยุ ท ธ์
เ ชิ ง รุ ก แ ล ะ
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร
บริห ารคนเก่ ง จั ดหา
ผู้เ ชี่ ย วชาญภายนอก
เป็ น ที่ ป รึ ก ษา และ
ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ติดตามการดาเนินงาน
กล 5.2 พัฒนา
5 4
ยุทธ์ กระบวนการบริหาร
รอง คนเก่งเชิงบูรณาการ
วิธี 5.2.1 โรงเรี ย นสร้ า ง 5 4
ดาเ วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ เ ปิ ด
นินก โอกาสต่ อ แนวทาง
าร บ ริ ห า ร ค น เ ก่ ง เ ชิ ง
บู ร ณาการ โดยการ
กาหนดแผนงาน
โครงการ และ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ที่
เอื้ อ อานวยให้ ครูแ ละ
บุ คลากรยอมรับ และ
ชื่ น ช ม ใ น
ความสามารถซึ่ ง กั น
และกัน
5.2.2 โ ร ง เ รี ย น 5 4
ประเมิ น และพั ฒ นา
กระบวนการบริ ห าร
ค น เ ก่ ง อ ย่ า ง มี
ป ระ สิ ทธิ ภ า พ แ ล ะ
ต่อเนื่อง โดยพิจารณา
จากกลยุ ท ธ์ แ ละการ
ปฏิบัติตามค่านิยมจน
เ ป็ น พ ฤ ติ ก ร ร ม
ป ร ะ จ า วั น ข อ ง
บุคลากร
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1.ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหาร

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

กลยุทธ์
รอง

1.1 ยกระดับ
ภาวะผู้นาของ
คณะผู้บริหาร

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

วิธีดาเนิน
การ

1.1.1 คณะ
ผู้บริหารสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม
และปฏิบัติงาน
ได้อย่างมั่นใจ
ตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน
รวมทั้ง
สนับสนุนให้ครู
และบุคลากร
แสดง
ความสามารถ
ในการทางาน
รับผิดชอบใน
หน้าที่และมุ่งสู่
ผลสาเร็จ
1.1.2
หน่วยงานต้น
สังกัดจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาภาวะ
ผู้นาและทักษะ
การบริหารงาน
ของคณะ
ผู้บริหาร เพื่อให้
เป็นแบบอย่างที่
ดี ทั้ง
หลักการทางาน
การประพฤติตน
และสร้าง
ศรัทธาให้แก่ครู
และบุคลากร
1.2 เสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นใน
คณะผู้บริหาร
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2

1

x

x

ความเป็นไปได้

กลยุทธ์
หลัก

x

x

ความเหมาะสม

กลยุทธ์หลัก/ กลยุทธ์รอง/
วิธีดาเนินการ

กลยุทธ์
รอง
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วิธีดาเนิน
การ

กลยุทธ์
หลัก
x

x

x

วิธีดาเนิน
การ

x
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2.1 เสริมพลัง
ความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติงาน
ของครูและ
บุคลากร
2.1.1 ผู้บริหาร
จัดเวทีให้ครู
และบุคลากร
พูดคุย
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับ
ทีมผู้บริหาร
และผู้บริหาร
พร้อมยอมรับ
ฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
รวมทั้งผลการ
ทางานทั้งที่ดี
และที่มี
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x

กลยุทธ์
รอง

x

1.2.1 ผู้บริหาร
ทางานอย่างเต็ม
กาลัง
ความสามารถ
สร้างผลงานที่
โดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์
ตัดสินใจอย่าง
ชัดเจนและ
โปร่งใสใน
ผลงานของครู
และบุคลากร
1.2.2 ผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้ครู
และบุคลากร
สามารถ
ตรวจสอบ
ประเมิน
เสนอแนะ
แนวทางใหม่ๆ
และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อ
การทางานที่มี
ประสิทธิผล
2.มุ่งพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน
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ข้อผิดพลาดของ
ครูและบุคลากร

กลยุทธ์
รอง

วิธีดาเนิน
การ

x

x

2.1.2 ผู้บริหาร
สร้างแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การทางานของ
ครูและบุคลากร
เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและ
กาลังใจในการ
ทางานใน
รูปแบบของการ
ยกย่อง ชมเชย
สวัสดิการ เงิน
รางวัล ประกาศ
เกียรติคุณ หรือ
อื่นๆ
2.2 เสริมสร้าง
โอกาส
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
2.2.1 ผู้บริหาร
จัดกิจกรรม
พัฒนาการ
เรียนรู้ร่วมกัน
ของครูและ
บุคลากร เพื่อ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ
และทักษะทาง
วิชาชีพ อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้ง
ภายในโรงเรียน
และภายนอก
โรงเรียน
2.2.2 โรงเรียน
เปิดโอกาสการ
สื่อสารและเพิ่ม
ช่องทางในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้แก่
คณะครูและ
บุคลากร อย่าง
หลากหลาย
เช่น เว็บไซต์
สังคมออนไลน์
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(Social Media)
จดหมายข่าว
วารสาร ฯลฯ

x

x

x

x

กลยุทธ์
หลัก

3.มุ่งผลระยะ
ยาว
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1

กลยุทธ์
รอง

3.1 สรรหา
ผู้บริหารที่มุ่งผล
ระยะยาว
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1

วิธีดาเนิน
การ

3.1.1
หน่วยงานต้น
สังกัดส่งเสริม
และสนับสนุน
ให้มีระบบการ
เข้าสู่ตาแหน่ง
ของคณะ
ผู้บริหาร โดย
เปิดโอกาสให้ครู
และบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถ
ในโรงเรียนเข้าสู่
ตาแหน่ง
ผู้บริหารใน
ระดับต่างๆ
ความเหมาะสม
ก่อนการ
พิจารณาจาก
บุคคลภายนอก
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1
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3

2

1

3.1.2 โรงเรียน
สร้างวัฒนธรรม
การทางาน
ร่วมกันทั้งคณะ
ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรให้
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการคิด
วางแผน
ตัดสินใจและ
ปฏิบัติโดยเน้นที่
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ของงานทั้งใน
ระยะสั้นและ
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ระยะยาว

กลยุทธ์
รอง

วิธีดาเนิน
การ

x

x
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x

x

กลยุทธ์
หลัก
กลยุทธ์
รอง

x

x
วิธีดาเนิน
การ

3.2 กระชับ
ความสัมพันธ์
อันดีกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
3.2.1 โรงเรียน
กาหนดนโยบาย
เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
อันเข้มแข็งกับ
ผู้ปกครอง
ชุมชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมอื่นๆ โดย
การกาหนด
บทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจนใน
แต่ละส่วน
3.2.2โรงเรียน
ใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารเพื่อ
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กระตุ้นและ
ผลักดันให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
เกิดความ
ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการพัฒนา
โรงเรียนร่วมกัน
พร้อมทั้งกากับ
ติดตาม
ประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
4.ปรับปรุงการ
ทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
4.1 ปรับปรุง
ระบบและ
กระบวนการ
ทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
4.1.1 โรงเรียน
จัดโครงสร้าง
การบริหาร
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x

x

กลยุทธ์
รอง

จัดการที่
สามารถ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทางาน การ
กากับติดตาม
การประเมิน ให้
เอื้อต่อการ
ทางานของครู
และบุคลากร
สร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม
และปรับปรุง
พัฒนา
กฎระเบียบให้
คล่องตัวในการ
ทางาน
4.1.2 ผู้บริหาร
โรงเรียนส่งเสริม
และสนับสนุน
ให้ครูและ
บุคลากรมีขวัญ
และกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน
โดยเพิ่มบทบาท
ความเป็น
เจ้าของและ
มอบหมายความ
รับผิดชอบที่
สามารถ
ตรวจสอบได้
ให้กับครูและ
บุคลากรทุกคน
ให้สามารถ
ดาเนินการและ
ตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆที่ส่งผลต่อ
การทางาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ
4.2 สร้าง
นวัตกรรมใน
การทางานอย่าง
ต่อเนื่อง
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กลยุทธ์
หลัก
x
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x

กลยุทธ์
รอง
วิธีดาเนิน
การ
x

x

4.2.1 โรงเรียน
จัดสรร
งบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครู
สร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ การ
วิจัย
กระบวนการ
และบริการ
ใหม่ๆ อย่าง
ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง
4.2.2 โรงเรียน
นานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
มาใช้ในการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทางานของครู
และบุคลากรให้
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
จนสามารถทา
ให้โรงเรียนมี
ความโดดเด่น
แตกต่างจาก
โรงเรียนอื่นๆ
5.ยกระดับ
คุณภาพของครู
และบุคลากร

5.1 พัฒนาครู
และบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
5.1.1 โรงเรียน
จัดสรร
งบประมาณ
เวลา และ
ทรัพยากรอื่นๆ
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของครู
และบุคลากร
เช่น จัด
การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
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กลยุทธ์
รอง
วิธีดาเนิน
การ

x

x

จัดการฝึกอบรม
เพื่อการเรียนรู้
ของครู หรือ
เชิญวิทยากร
จากภายนอกมา
ให้ข้อมูล เพื่อให้
ครูและบุคลากร
ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ
ตามศักยภาพ
5.1.2 โรงเรียน
จัดพื้นที่ เวที
การสัมมนา
ระดมความคิด
เพื่อเปิดโอกาส
ให้ครูและ
บุคลากรทุกคน
ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ปรับปรุง และ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพของตน
5.2 พัฒนา
ผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง
5.2.1 ผู้บริหาร
สร้างแรง
บันดาลใจให้ทุก
คนทางานสาเร็จ
โดยกาหนด
รูปแบบและ
ยุทธวิธีการ
ทางานให้ทุกคน
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
โรงเรียนให้
เข้มแข็งทั้งครู
บุคลากร
นักเรียน
ผู้ปกครอง
ชุมชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
อื่นๆ
5.2.2 ผู้บริหาร
โรงเรียนใช้
เทคโนโลยีการ
สื่อสารสร้าง

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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เครือข่ายของ
คณะผู้บริหาร
โรงเรียนใน
รูปแบบ
คณะกรรมการ
เพื่อ
ปรึกษาหารือ
เช่นกรรมการ
สถานศึกษา
กรรมการที่
ปรึกษา เพื่อ
ระดมความคิด
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ.................................................................................................................ผู้ประเมิน
(..............................................................................................................)

ภาคผนวก ฉ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การ
บริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ฉบับที่ 1)
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารคน
เก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ฉบับที่ 1) จานวน 30 คน
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและบริหารการศึกษา
1. ดร.เกษม สดงาม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อดีต ผอ.โรงเรียนสตรี
วิทยา2และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ดร.สมเกียรติ บุญรอด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ อดีต ผอ.สพม.
3. ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ดร.สอาดลักษม์ จงคล้าย นักวิชาการ สานักนโยบายและแผนฯ สานักงานเลขาธิการ
กลาง
สภาการศึกษา
5. ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. รศ.ดร.เนาวนิตย์ สงคราม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. นายพิทักษ์ โสตยาคม
นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา
9.ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
2) ผู้อานวยการ/ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ด้านการบริหาร
10. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์
ผอ.กลุ่มงานนโยบายและแผน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
11. ดร.สุนทร ยุทธชนะ
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มงานนโยบายและแผน คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
12. ดร.สมยศ พงษ์ศิริพัฒน์
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
13. ผอ.ชัยอนันต์ แก่นดี
ผอ.สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
14. ผศ. ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกูลชัย ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การ
ประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
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15. ดร.สุมาลี สุธีกุล

ศึกษานิเทศก์ โรงเรียน

3) ผู้อานวยการโรงเรียน ( ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีประสบการณ์ตรงในการบริหาร)
16. อาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา (สช.)
17. ดร.สุรดา ไชยสงคราม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเขากระปุก (สพฐ.)
18.. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (สช.)
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
19. ดร.วาทยุทธ์ พุทธพรม
ผู้อานวยการโรงเรียน (สพป..)
20. ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม และรองคณบดี คณะครุศาสตร์ (สกอ.)

4)ครูผู้สอน/ นักการศึกษา( ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีประสบการณ์ตรงในการสอน)
21. ผศ.สันติ ศรีประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สกอ.)
22. ผศ. ชยการ คีรีรัตน์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
(สกอ.)
23. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(สกอ.)
24. ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร
ครูโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
(สพฐ.)
25. ดร. ณิชา ฉิมทองดี
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนรัตนศึกษา จ.
สุพรรณบุรี (สช.)
26. ดร.ปภาวี พิพัฒนลักษณ์
โรงเรียนบ้านครูวี (สช.)
27. ดร.จันทร์ฤทัย พาณิชย์ศุภผล
โรงเรียนแย้มสะอาด (สช.)
28 อาจารย์ ดร. ศักดิ์ชาย เพชรช่วย รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(สกอ.)
29. นางศรีดา ตันทะอธิพานิช
ผู้จัดการมูลนิธิอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคมไทย (สช.)
30. อาจารย์ ดร.อาพรรณชนิต ศิริ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สกอ.)
แพทย์
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ภาคผนวก ช
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การ
สมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ( ฉบับที่ 2 )
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเมินร่างกลยุทธ์
การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ( ฉบับที่ 2 )
ชื่อ-นามสกุล
1. ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกูลชัย

ตาแหน่ง/สถาบัน
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
2. ดร.สุนทร ยุทธชนะ
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มงานนโยบายและแผน สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3.รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์
คณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผศ. สันติ ศรีประเสริฐ
ผู้อานวยการศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย
มัธยม (เกษียณอายุราชการ)
5. รศ.ดร. เนาวนิตย์ สงคราม
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผศ. ชยการ คีรีรัตน์
อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม
7. ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
8. อ.ดร.นภาเดช บุญเชิดชู
อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9.ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
10.ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
11. ดร.สุรดา ไชยสงคราม
ผู้อานวยการสถานศึกษา วิทยาฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
12. ดร.ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร ครูโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บารุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
13. ดร.สอาดลักษม์ จงคล้าย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักนโยบายและแผนฯ
กลาง
สภาการศึกษา
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ชื่อ-นามสกุล
14. ดร.สุมาลี สุธีกุล

15. ดร.จันทร์ฤทัย พานิชศุภผล

ตาแหน่ง/สถาบัน
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2
ผู้อานวยการ โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮ้าส์ แย้มสอาด
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นางสาวรับขวัญ ภูษาแก้ว เกิดวันที่ 23 เมษายน 2516 ที่อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้ อ ยเอ็ ด ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 2) สาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป-จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2538 ระดั บ ปริ ญ ญาโท ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะจิ ต วิ ท ยา จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2544 และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต เมื่อปี
พ.ศ. 2553
เข้ารับตาแหน่งอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2540 ณ โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ ปัจจุบันดารงตาแหน่งอาจารย์ A5

