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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสร้างกลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และ
เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษา
สภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดย
ศึกษากรณีศึ กษาสถานศึ กษาที่ป ระสบความส าเร็จมีวิ ธีการปฏิบัติ ที่ ดี โดยการสั มภาษณ์ ผู้ บริ หาร
สถานศึกษาเอกชน จานวน 2 คน และศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ผู้อานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษาและครู จานวน 378 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นมาตรา ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ครอบคลุมการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 7 ด้าน
ประกอบด้วย 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้ ปกครอง
4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากรครู 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
และ 7) ผลลัพธ์ ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.98
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การจัดการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระยะที่ 3 ประเมินความ
เหมาะสมของกลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง โดยจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน ใช้แบบประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์
การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 4 ประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
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การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้
ทาการประเมินความเป็นไปได้จากผู้อานวยการสถานศึกษาเอกชน จานวน 1 คน และรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาเอกชนหรือหัวหน้างานที่ทาหน้าที่ฝ่ายแผน จานวน 1 คน สถานศึกษาเอกชน 15 แห่ ง
รวมเป็นจานวน 30 คน โดยใช้เครื่องมือแบบประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การจัดการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วิ เคราะห์ ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยหมวดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือหมวดผลลัพธ์
และหมวดการนาองค์กร รองลงมาคือหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และหมวดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และหมวดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
2. กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ าง ประกอบด้วย 4 กลยุ ทธ์หลั ก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การวางแผน 2) กลยุทธ์การจัดการองค์การ
3) กลยุทธ์การนา และ 4) กลยุทธ์การกากับ ติดตาม และ 19 กลยุทธ์ย่อย
3. กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : กลยุทธ์, การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ, สถานศึกษาเอกชน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
Abstract
The purposes of this research were to study and construct the strategies
management education to excellence and to evaluate the appropriateness, the
possibilities of Educational Management Strategies of private school in the lower
of north-eastern. The researcher conducted 4 stages as follows: Phase 1 Study
conceptual knowledge, theories, and research on education for strategies management
education to excellence of private school in the lower of north-eastern by studying
two cases of successful by interviewing 2 administrators of private school of best
practice schools in the management education, and study the states of management
education to excellence of private school in the lower of north-eastern, The
participants were a group of 378 person including school directors, school vicedirectors and 2 teachers. The research instrument used in this study was questionnaire
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with rating scales, those questions were arranged in seven aspects: 1) leadership
2) strategic planning 3) student and parent focus 4) measurement, analysis, and
knowledge management 5) teacher focus 6) operations focus, and 7) results, The
content validity of the questionnaire was evaluated by 5 experts to find its validity and
the index item-objective congruence (IOC) value 0 . 6 0- 1 . 0 0 , and had high internal
reliability, with Cronbach's alpha as 0.98. The statistical methods used to analyze the
quantitative data were frequency, percentage, mean score and standard deviation.
Phase 2 Drafting the strategies management education to excellence of private school
in the lower of north-eastern. Phase 3 verifying the appropriateness of the strategies
management education to excellence of private school in the lower of north-eastern
by focus group 12 experts, Data analysis employed means, standard deviation, and
content analysis. Phase 4 verifying the possibility of the strategies management
education to excellence of private school in the lower of north-eastern by 30 person
including school directors, school vice-director, planning in 15 private schools, Data
analysis employed means, standard deviation, and content analysis.
The results finding follows:
1. The study showed that the overall states of management education to
excellence of private school in the lower of north-eastern was at higher level. The
highest mean of management education to excellence was result and leadership. The
second highest mean was strategic planning, and the lowest mean was measurement,
analysis, and knowledge management and operations focus.
2. Strategies management education to excellence of private school in the lower
of north-eastern It consists of 4 main including 1) planning strategies 2) organizing
strategies 3) leading strategies 4) controlling strategies, and 19 sub strategies.
3. As Evaluated the appropriateness and the possibility of the strategies
management education to excellence of private school in the lower of north-eastern
was higher level.
Keywords : Strategies, Management Education to Excellence, Private School, Lower
of North-Eastern
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บทนา
สังคมไทยที่มีความสลั บ ซับ ซ้อนมากขึ้นสิ่งเหล่ านี้ นาไปสู่ส ภาวการณ์ของการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นแรงผลักดันสาคัญที่ทา
ให้หลายประเทศ ต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
ประการสาคัญสาหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และเน้นอานาจทางความรู้และเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ (learning society) การบริหารสถานศึกษาต้องมีการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนที่เป็นพลวัตก้าวทันกับสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยน แปลงเหล่านี้ผลักดันให้มีการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัด
การศึกษาทุกระดับให้มีความพร้อมสาหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุคนี้ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2553) จาเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในทุกๆ ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของการดาเนินชีวิตของ เด็กและเยาวชน ทาให้ศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ อย่างรอบด้าน ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
(สุภาวดี ตรีรัตน์ , 2555) ซึ่งบ่งชี้การดาเนิ นงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จากการวิเคราะห์ พบว่า
สถานศึกษาของรัฐที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพจากสานักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางขณะที่เรื่องคุณภาพ การศึกษาระหว่างรัฐและ
เอกชนนั้น มีความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยโรงเรียนเอกชน ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับดีมาก ดี และปาน
กลาง ส่วนโรงเรียนของรัฐ อยู่ในระดับดีมาก และต่าสุด เป็นคุณภาพของสถานศึกษาที่มีผลต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถ คุณภาพของผู้เรียน ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเลือก
เรียนในสถานศึกษาของเอกชนมากกว่าสถานศึกษาของรัฐ และสาเหตุที่ส่งเข้าเรียนสถานศึกษาเอกชน
เพราะพ่อ แม่ ส่ ว น ใหญ่ มองว่ าสถานศึ กษาเอกชนในชนบทมีก ารจัด การเรีย นการสอนมี คุณ ภาพ
มากกว่าสถานศึกษาของรัฐ ส่วนพฤติกรรมการเลือกโรงเรียน (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2554)
ดังนั้น สถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชนควรให้ความสาคัญด้านคุณภาพของนักเรียน
ในการจั ด การศึ ก ษาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาต้ อ งอบรมสั่ ง สอนนั ก เรี ย นให้ มี ค วามรู้ แ ละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาของชาติ (ทรงพล เจริญคา, 2552) การ
บริ ห ารจั ดการระบบคุณภาพ เป็ น กลไกส าคัญในการผลั กดันการพัฒ นาโรงเรียน ซึ่งจะทาให้ เกิด
คุณลักษณะต่อการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนอันเป็นเป้าหมายปลายทาง
ของการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กรให้มีผล
การด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ โดยอิ ง แนวทาง (Thailand Quality Award-TQA 2551) มาพั ฒ นาขี ด
ความสามารถด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร เพื่ อ ให้ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละผลการด าเนิ น การในระดั บ
มาตรฐานโลกเนื่ อ งจากระบบดั ง กล่ า วมี พื้ น ฐานทางด้ า นเทคนิ ค และกระบวนการตั ด สิ น รางวั ล
เช่ น เดี ย วกั บ รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า (Malcolm Baldrige National Quality
Award-MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนาไป
ประยุกต์โดยเรียกชื่อแตกต่างกันไปในด้านการศึกษาได้มีการนาแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
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องค์กร สถาบัน และสถานศึกษาต่างๆ โดยได้กาหนดกรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการบริหาร
ที่เป็นเลิศของบัลดริจ เนชั่นแนล ควอลิตี้ โปรแกรมซึ่งมี องค์ประกอบสาหรับองค์กรการศึกษาไว้ 7
หมวด เกณฑ์ความเป็นเลิศในการดาเนินงานด้านการศึกษา ได้มาจากหลักการและแนวคิดของ การนา
องค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด ประเมิน และการเรียนรู้
ขององค์การ การให้ความสาคัญต่อบุคลากร การมุ่งเน้นอนาคต การจัดการเพื่อนวัตกรรม การจัดการ
โดยใช้ข้อมูลจริง การรับผิดชอบต่อสาธารณะ การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่าและมุมมองใน
เชิงระบบมาบูรณาการภายใต้กรอบความคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อสร้างเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
และการให้ข้อมูลย้อนกลับเกณฑ์ความเป็นเลิศในการดาเนินงานด้านการศึกษา (Education Criteria
for Performance Excellence, 2013-2014)
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเอกชน ควรจั ด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ก้ า วไปสู่ “ความเป็ น
เลิศ” และความเป็น เลิ ศดังกล่ าวต้องยึดบนฐาน “ผู้ เรียนส าคัญที่สุ ด ” แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบัน
ปัญหาของคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ยังไม่ได้มาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ จึงต้องเร่ง
หาแนวทางในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวนโยบายที่กาหนดไว้ ยังไม่มีการศึกษาถึง กลยุทธ์ใน
การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศโดยตรง เพราะแม้จะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศอยู่ เช่น รื่นจิตต์ ตรีนุรักษ์ (2545) ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาอนุบาล
เอกชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในจังหวัดนครปฐม ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน คาเพชร ภูริปัญญา (2550)
เพื่อให้โอกาสในการเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพดีมากขึ้น ดังนั้นโรงเรียนของเอกชน และรัฐต้องแข่งขัน
กันด้วยเรื่องของคุณภาพ (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว , 2554) สถานศึกษาเอกชนจึงมีความจาเป็นเร่งด่วน
ในการมุ่งหากลยุ ทธ์การจั ดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศส าหรับสถานศึกษาเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมคือ ศักยภาพที่เป็นเลิศของผู้เรียน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาเอกชนจึงมีความจาเป็นเร่งด่วนในการมุ่งหากลยุทธ์การจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศสาหรับสถานศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สู่
ผลลั พธ์ที่มีป ระสิ ทธิภ าพยอดเยี่ ย มคือ ศักยภาพที่เป็นเลิศของผู้ เรียนการที่ส ถานศึกษาจะประสบ
ผลสาเร็จเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน ให้มีการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาและสร้างกลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2. เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนนครชัยบุรินทร์ประกอบไปด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
2. ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลาการทางการศึกษา
โรงเรีย นเอกชนประกอบไปด้ว ยสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดนครราชสี มา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยศึกษาตามกรอบด้านการจัดการศึกษาเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ
ของบัลดริจ เนชั่นแนล ควอลิตี้ โปรแกรม (Baldrige National Quality Program) (Education Criteria
for Performance Excellence, 2013-2014) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย มีองค์ประกอบ 7 ด้าน
ดังนี้ 1) การนาองค์กร (Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การมุ่งเน้น
นักเรียนและผู้ปกครอง (Student and Parent Focus) 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
(Measurement, Analysis and Knowledge Management) 5) การมุ่ ง เน้ น บุ ค ลากรครู (Teacher
Focus) 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ (Operation Focus) และ 7) ผลลัพธ์ (Results)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากข้ อมูล ข้างต้ น ผู้ วิจั ย มุ่ งศึก ษาข้อ มูล เพื่อสร้ างและประเมิ นกลยุ ทธ์ก ารพัฒ นาการจั ด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยผู้วิจัยได้
ศึกษาตามเกณฑ์ความเป็นเลิศในการดาเนินงานด้านการศึกษา ได้มาจากหลักการและแนวคิดภายใต้
กรอบความคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เพื่อสร้ างเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และการให้ข้อมูลย้อนกลั บ
เกณฑ์ความเป็นเลิศในการดาเนินงานด้านการศึกษา เนื่องจากการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนาประชากร และส่งผลสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศจากความสาคัญในการจัด
การศึ ก ษาในยุ ค แห่ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วนี้ ท าให้ เ ห็ น ว่ า การบริ ห ารการศึ ก ษาในปั จ จุ บั น
จาเป็นต้องบริหารแบบมุ่งเน้นความเป็นเลิศ สถานศึกษาเอกชนในฐานะที่เป็นหนึ่งในกาลังสาคัญที่เป็น
พลังขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับอารยะประเทศ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดการจัดการ ศึกษา
สู่ความเป็นเลิศที่ได้รับการยอมรับจากสากล คือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ เ รี ย กว่ า The Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ซึ่ ง เป็ น โครงการก าหนด
เกณฑ์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการศึ ก ษา (Education Criteria for Performance Excellence, 20132014) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และหน้าที่ทางการบริหาร (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2546)
ดังภาพประกอบ 1
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เกณฑ์ความเป็นเลิศทางการศึกษา
(Education Criteria for Performance
Excellence, 2013-2014)
1) การนาองค์กร (Leadership)
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้ปกครอง (Student and
Parent Focus)
4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
(Measurement, Analysis and Knowledge
Management)
5) การมุ่งเน้นบุคลากรครู (Teacher Focus)
6) การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิการ (Operation Focus)
7) ผลลัพธ์ (Results)

การจัดการศึกษา
ตามหลักหน้าที่ทางการบริหาร

กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษาเอกชนในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ผู้ วิ จัย ด าเนิ น การวิจั ย แบบวิธี ผ สมผสาน (Mixed methods) โดย
ดาเนินการเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาสภาพการจั ด การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาองค์ประกอบหลักของ
กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เพื่อที่จะสร้างเครื่องมือแบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดังนี้
1. การศึกษากรณีศึกษาสถานศึกษาเอกชนที่ประสบความสาเร็จมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จานวน 2 คน จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา และโรงเรียนมารีย์วิทยานครราชสีมา
2. การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออก
เฉียง เหนือตอนล่าง โดยดาเนินการวิจัยดังนี้
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ประชากร ได้แก่ ผู้ อานวยการสถานศึกษา รองผู้ อานวยการสถานศึกษา และครูจาก
สถานศึกษาเอกชน จ านวน 756 คน จากสถานศึกษา จานวน 189 แห่ ง ในจังหวัดนครราชสี มา
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
ผู้วิจัยเลือกสถานศึกษาเอกชนที่เก็บรวบรวมข้อมูลให้มากกว่าจานวนสถานศึกษาเอกชน
ที่เป็นประชากร 50 เปอร์เซ็นต์ หากได้จานวนสถานศึกษาที่เศษจึงปัดเป็น 1 สถานศึกษา ได้จานวน
96 แห่ง จากสถานศึกษาเอกชนทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์และ
จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยในการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา
96 คน รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 96 และครู จานวน 192 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 384 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ ครอบคลุม
การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) การนาองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้ปกครอง 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้น
บุคลากรครู 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาได้
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80-1.00
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยผู้วิจัยได้ทาการสร้างและพัฒนา กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ระยะที่ 3 ประเมิ น ความเหมาะสมของกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของ
สถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้ทาการการจัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความ
เป็ น เลิ ศของสถานศึ กษาเอกชนในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ตอนล่ า ง โดยใช้แ บบประเมิ นความ
เหมาะสมของกลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
ระยะที่ 4 ประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของ
สถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผู้วิจัยได้ทาการประเมินความเป็นไปได้จาก
ผู้อานวยการสถาน ศึกษาเอกชน จานวน 1 คน และรองผู้อานวยการสถานศึกษาเอกชนที่ทาหน้าที่
ฝ่ายแผน จานวน 1 คนจาก สถานศึกษา 15 แห่ง รวมจานวน 30 คน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของ
กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิ ศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ แบบประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ข องกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของ
สถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
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ผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือตอนล่าง วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึ ก ษาสภาพการจั ด การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยภาพรวมและรายด้าน ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ผลการศึ ก ษาสภาพการจั ด การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษาเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดับ
หมวด ของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
X S.D.
การปฏิบัติ
ตอนล่าง
1.
การนาองค์กร
4.64 0.28 มากที่สุด
2.
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
4.63 0.33 มากที่สุด
3.
การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้ปกครอง
4.60 0.29 มากที่สุด
4.
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.59 0.32 มากที่สุด
5.
การมุ่งเน้นบุคลากรครู
4.61 0.34 มากที่สุด
6.
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
4.59 0.31 มากที่สุด
7.
ผลลัพธ์
4.64 0.30 มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม

4.61 0.27 มากที่สุด

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. =
0.27) โดยหมวดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือหมวดผลลัพธ์ ( X = 4.64, S.D. = 0.30) และหมวดการนา
องค์กร ( X = 4.64, S.D. = 0.28) รองลงมาคือหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ( X = 4.63, S.D. =
0.33) และหมวดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ( X =
4.59, S.D. = 0.32) และหมวดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ( X = 4.59, S.D. = 0.31)
2. ผลการสร้ า งกลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษาเอกชนในภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง
จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคะวันออก
เฉีย งเหนื อตอนล่ า ง พบว่า หมวดที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุ ดมีอยู่ 2 หมวด คือ หมวดที่ 4 การวัดการ
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วิเคราะห์และการจัดการความรู้ และหมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาผลการวิจัย
ที่ได้ดังกล่าว มาสร้างกลยุทธ์โดยใช้หลักหน้าที่ทางการบริหาร จึงได้กลยุทธ์หลัก ดังต่อไปนี้ 1) กลยุทธ์
การวางแผน (Planning) 2) กลยุทธ์การจัดการองค์การ (Organizing) 3) กลยุทธ์การนา (Leading)
และ 4) กลยุทธ์การกากับ ติดตาม (Controlling) โดยแต่ละกลยุทธ์หลักประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย
ดังต่อไปนี้
1. กลยุทธ์การวางแผน (Planning) ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 6 กลยุทธ์ คือ
1.1) การระดมผู้มีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษาสอดคล้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งองค์กร
1.2) การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาเป็ น แนวทางในการก าหนดแผนกลยุ ท ธ์
แผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งตัวชี้วัดต่างๆ ของสถานศึกษา
1.3) การดาเนินการวิเคราะห์ และทบทวนแผนการดาเนินงาน เพื่อทาให้มั่นใจ ว่าผลที่ได้
นั้นตรงกับแผนที่ต้องการ
1.4) การกาหนดแนวทางนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการทางาน
และกระบวนการเรียนการสอน
1.5) การวางแผนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้สนับสนุนการทางานให้ได้
ประสิทธิภาพ
1.6) การจัดประชุม เพื่อมอบหมายงานและพัฒนาบทบาทหน้าที่ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
2. กลยุทธ์การจัดการองค์การ (Organizing) ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 4 กลยุทธ์ คือ
2.1) การพัฒนาบุคลากรให้ มีความเข้าใจ ในการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบงาน
เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในอนาคต
2.2) การจัดบุคลากรที่มีความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.3) การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการความรู้
ที่ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.4) การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
3. กลยุทธ์การนา (Leading) ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 4 กลยุทธ์ คือ
3.1) การจั ด กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กระบวน การท างานและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข อง
หน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานไปยังส่วนงานอื่นๆ ในสถานศึกษา
3.2) การพัฒนาบุคลากรให้สามารถนาเอาความรู้มาพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้น
3.3) การสนับสนุนให้บุคลากรให้มีภาวะผู้นาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อพัฒนา
ขีดสมรรถนะตามสายงาน
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3.4) การระดมสมองผู้บริหารโดยนาผลการประเมินการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก มาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา
3.5) การจั ดระบบการสร้ างความพึ ง พอใจแก่ บุ คลากร ด้ า นนโยบายการบริ ห ารงาน
สภาพแวดล้อม สวัสดิการ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
3.6) การดาเนินการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร
4. กลยุทธ์การกากับ ติดตาม (Controlling) ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 3 กลยุทธ์ คือ
4.1) การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
4.2) การเร่งรัดให้มีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาผู้เรียน
4.3) การจัดให้มีการประเมินความสุขของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
3. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การจัดการ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม
และรายด้าน แสดงดังตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยภาพรวม
และรายด้าน
การจัดการศึกษา
(n = 12)
(n = 30)
สู่ความเป็นเลิศ
ระดับ
ระดับ
กลยุทธ์ ของสถานศึกษาเอกชน
S.D.
X S.D. ความ
X
ความ
ที่
ในภาค
เหมาะสม
เป็นไปได้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง
1. การวางแผน
4.61 0.29 มากที่สุด 4.93 0.22 มากที่สุด
2. การจัดการองค์การ
4.71 0.28 มากที่สุด 4.95 0.14 มากที่สุด
3. การนา
4.71 0.26 มากที่สุด 4.96 0.11 มากที่สุด
4. การกากับ ติดตาม
4.64 0.48 มากที่สุด 4.96 0.17 มากที่สุด
รวม

4.67 0.28 มากที่สุด

4.95 0.15

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในภาพรวมมีอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.67, S.D. = 0.28) โดยกลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กลยุทธ์ด้านการจัดการองค์การและ
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การน าองค์ก ร ( X = 4.71, S.D. = 0.28) และ ( X = 4.71, S.D. = 0.26) ตามล าดับ และผลการ
วิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การจัดการ ศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในภาพรวมมีอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.95, S.D. = 0.15)
โดยกลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือกลยุทธ์ด้านการกากับ ติดตามและการนา ( X = 4.96, S.D. =
0.17) และ ( X = 4.96, S.D. = 0.11) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยหมวดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือหมวดผลลัพธ์
และหมวดการนาองค์กร รองลงมาคือหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
เกษศิริ กมล และชญาพิมพ์ อุตสาโห (2557) ที่พบว่า 1) การบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็น
เลิศในประเทศไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจ ด้านกระบวนการ
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การนาองค์การ รองลงมาคือ การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดคือ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ C, Saruda (2017) ที่ศึกษาสภาพการพัฒนาองค์ก รสู่ความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยหมวดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือหมวด
การน าองค์ กร รองลงมาคื อหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ Comin (2004) ที่ศึก ษาเกี่ ยวกั บ
กลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนในรัฐนิวยอร์ก โดยทาการศึกษาด้านภาวะผู้นา การวางแผน
เชิงกลยุทธ์และความพึงพอใจของลูกค้า /ผู้ที่มีส่วนร่วมโดยพัฒนาจากมุมมองของผู้ที่มีส่วนร่วมชุมชน
และสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง พบว่า การใช้ระบบบริหารงานเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพของ
องค์การที่ได้ผลดีจะต้องขึ้นอยู่กับภาวะผู้นาขององค์การในขณะที่ปัจจัยด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
และการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียจะมีน้อย
หมวดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และหมวด
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการและหมวดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็ นว่าในการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนที่มีความเป็นเลิศ ผู้บริหารและสถานศึกษาควรพิจารณาให้ความสาคัญในด้าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้มีระบบ มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ สอดคล้องกับ สานักงานเศรษฐกิจและ
อุ ต สาหกรรม (2553) กล่ า วว่ า หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งอาศั ย ระบบสารสนเทศและฐานข้ อ มู ล ในการ
ปฏิบัติงาน ในการจัดกระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันระบบ
ข้อมูล และสารสนเทศล้วนมีความสาคัญต่อการในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะ
ด้านงานวิชาการ ด้านงานบริหารบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านบริหาร งานทั่วไปตลอดจน
ด้านอื่นๆ ตามบริบทของสถานศึกษา สถานศึกษาจึงควรให้ความสาคัญอย่างยิ่ง
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2. กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างที่สร้างขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่าง ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การวางแผน
2) กลยุทธ์การจัดการองค์การ 3) กลยุทธ์การนา และ 4) กลยุทธ์การกากับติดตาม และ 19 กลยุทธ์
ย่อย ซึ่งการยกร่างกลยุทธ์โดยผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารงาน
วิชาการทา ให้ได้กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาเอกชนรวมทั้งการประเมินกล
ยุทธ์โดยการวิพากษ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา
เอกชน
3. กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมพิศ
กาติ๊บ (2556) ที่ศึกษากลยุทธ์การบริหารโรงเรียน ในเขตพื้นที่ภูเขาสูงภาคเหนือตอนบน พบว่าผลการ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงภาคเหนือ
ตอนบน พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก ภาพรวมมีระดับความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด กลยุทธ์รอง ภาพรวมมีระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในระดับมากถึงมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการใช้กลยุทธ์หรือแนว
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยเลือกหรือสร้างวิธีการที่ชัดเจนและนาไปปฏิบัติพร้อม ทั้งปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
1.2 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาเอกชนควรให้ ความส าคัญในการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ และการมุ่งเน้นการดาเนินงานในสถานศึกษาเอกชนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สู่ความ
เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนควรนากลยุทธ์ไปใช้พัฒนาสภาพการจัดการศึกษาตาม
ด้านการวางแผน และด้านการกากับติดตามดังนี้ เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนการบริห ารงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนควรนากลยุทธ์ด้านการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
การบริหารทางวิชาการไปใช้ในสถานศึกษาให้เกิดรูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างและสรร
หาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการที่รับผิดชอบการบริหารวิชาการที่เหมาะสมจะ
สามารถพัฒนางานวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจริงจัง จะ
ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานวิชาการได้สมบูรณ์ที่สุดได้
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1.5 สถานศึกษาเอกชน สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ไปใช้
ในการบริหารงานตามบริบทของแต่ละแห่งได้ทั้งระบบ
1.6 หัวหน้าฝ่ายแผน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องควรนากลยุทธ์การบริหารวิชาการที่เสนอไว้ใน
การวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังต่อไปนี้
2.1 ควรทาการวิจัยพัฒนารูปแบบหรือระบบการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งตอนบนและตอนล่างต่อไป
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อติดตาม ประเมินผลการนากลยุทธ์ไปใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศในสถานศึกษาเอกชน
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่ องการพัฒนาการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
และการมุ่งเน้นการดาเนินงานในสถานศึกษาเอกชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีความสาคัญในการ
พัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน และจะนาพาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ
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