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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข8อง 
 

   งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ6การสร8างเครือข;ายความร;วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีวัตถุประสงค6เพื่อ 1) ศึกษาระบบนิเวศเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตและบริบทของจังหวัดภูเก็ต  2) กำหนดกลยุทธ6การสร8าง

เครือข;ายความร;วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

พร8อมคู;มือ 3)  นำกลยุทธ6การสร8างเครือข;ายความร;วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตสู;การปฏิบัติ  และ 4)  ประเมินกลยุทธ6การสร8างเครือข;ายความ

ร;วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  ผู8วิจัยได8ศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง ดังน้ี 

 

 2.1 การพัฒนาและการประเมินผลกลยุทธ6 

 2.2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 2.3 นโยบายการเพ่ิมปริมาณผู8เรียนอาชีวศึกษา 

        2.4   ระบบนิเวศการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต 

 2.5 บริบทของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต  

 2.6 การพัฒนาเครือข;ายความร;วมมือ 

 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข8อง 

 

2.1 การพัฒนาและการประเมินผลกลยุทธ8 

   2.1.1 ความหมายของกลยุทธ8 

           มีผู8ให8นิยามศัพท6หรือความหมายของกลยุทธ6ไว8 พอสังเขปดังน้ี 

           ธงชัย (2536) กล;าวว;า กลยุทธ6 หมายถึง วิธีหรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข8องกับการแบ;ง

สรรทรัพยากรที่มีอยู;อย;างจำกัด  เพื่อให8เกิดผลดีที่เป_นข8อได8เปรียบและสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค6

อันใดอันหน่ึงหรือหลายวัตถุประสงค6พร8อมกัน โดยมีความเส่ียงน8อยท่ีสุด ณ ระดับท่ียอมรับได8 

           เกรียงศักดิ์ (2549) กล;าวว;า กลยุทธ6 หมายถึง วิธีการหรือแผนการที่คิดขึ้นอย;างเป_นระบบ 

ม ีล ักษณะเป _นข ั ้ น เป _นตอน ม ีความย ืดหย ุ ; น  พล ิกแพลงได 8ตามสถานการณ 6ม ุ ; งหมาย 

เพ่ือเอาชนะคู;แข;งขัน หรือเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคต;างๆ จนสามารถบรรลุเปcาหมายตามท่ีต8องการ 

         Certo Samuel & Paul Peter (2003) กล;าวว;า กลยุทธ6แบ;งออกเป_น 2 ชนิด คือกลยุทธ6 

ท่ีต้ังใจ (Intended Strategies) และกลยุทธ6ท่ีเป_นจริง (Realized Strategies) ดังน้ี 
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1) กลยุทธ6ท่ีต้ังใจ (Intended Strategies) ได8แก;กลยุทธ6ท่ีผู8จัดการเสนอแนะ (Propose)  

ออกแบบ (Design) และคาดหวัง (Expect) ว;าจะนำไปสู ;ความสำเร็จตามเปcาหมายที ่กำหนดไว8 

ประกอบด8วย 3 องค6ประกอบ คือ เปcาหมาย (Goals) นโยบาย (Policies) และแผนปฏิบัติการ 

(Plans)  ดังภาพท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 องค6ประกอบของกลยุทธ6ท่ีต้ังใจ  
 

2) กลยุทธ6ท่ีเป_นจริง (Realized Strategies) เป_นกลยุทธ6ท่ีตรงกันข8ามกับกลยุทธ6ท่ีต้ังใจ เพราะ 

เปcาหมาย นโยบาย และแผนปฏิบัติงานที่ก;อตัวกันขึ้นเป_นกลยุทธ6ที่ตั้งใจขององค6กรนั้น เมื่อถึงเวลา

นำไปปฏิบัติอาจแตกต;างจากที่เกิดขึ้นจริงก็ได8 เพราะในทางปฏิบัตินั้นกลยุทธ6เริ ่มแรก (Original 

Strategy) เกือบทุกกลยุทธ6จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ในช;วงที่อยู;ในขั้นการนำแผนไปปฏิบัติ 

(Implementation) เหตุผลก็เนื่องจากว;า สิ่งแวดล8อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แผนกลยุทธ6กำหนดไว8 

เดิมอาจใช8ไม;ได8ผล จึงจำเป_นต8องเปลี่ยนกลยุทธ6ใหม;ในบางส;วนเพื่อสร8างความได8เปรียบในการแข;งขัน 

และเพ่ือให8สอดคล8องกับโอกาสท่ีเกิดข้ึนใหม;ในช;วงน้ันด8วย 

 สรุปได8ว;า  แผนกลยุทธ6ที่ตั้งใจไว8แต;เดิมบางส;วนที่ไม;ได8นำไปปฏิบัติ เรียกว;า “กลยุทธ6 ที่ไม;ได8

นำไปปฏิบัติ” (Unrealized Strategy) และกลยุทธ6ที่เกิดขึ้นใหม; โดยที่ไม;ได8วางแผนมาก;อน เรียกว;า 

 “กลยุทธ6ฉุกเฉิน” (Emergent Strategy) ดังนั้น “กลยุทธ6ที่เป_นจริง” (Realized Strategy) จึงเป_น

การรวมกันของ กลยุทธ6ที ่จงใจ (Deliberate Strategy) กับ กลยุทธ6ฉุกเฉิน ซึ่งพัฒนาเสริมแทรก 

เข8ามาใหม; ดังภาพท่ี 2.2 

 

กลยุทธ6ทีต้ั่งใจ 

(Intended 

Strategy) 

เปcาหมาย (Goals) 

สิ่งทีอ่งค6การแสวงหาแนวทางสู;ความสำเร็จ  

นโยบาย (Policies) 

“กฎ” ที่กำหนดข้ึนเพื่อกำกบัการดำเนินงานขององค6กร 

แผนปฏิบัติการ (Plans) 

ข8อความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค6การทีผู่8จัดการ

หวังจะให8เกิดข้ึน 
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             กลยุทธ6ท่ีไม;ได8นำไปปฏิบัติ             กลยุทธ6ฉุกเฉิน 

  (Unrealized Strategy)                (Emergent Strategy) 
 

ภาพท่ี 2.2 แสดงกลยุทธ6ท่ีต้ังใจและกลยุทธ6ท่ีเป_นจริง  
 

 Brent (2007) กล;าวว;า กลยุทธ6 หมายถึง ความคิด (Ideas) แผนงาน (Plans) การกระทำ 

(Actions) ต;างๆ ที่บริษัทนำมาใช8เพื่อให8เกิดความสำเร็จเหนือคู;แข;งขัน กลยุทธ6จะถูกออกแบบข้ึน  

เพื ่อช;วยบริษัทบรรลุผลสำเร็จ มีความเป_นต;อหรือความได8เปรียบในการแข;งขัน (Competitive 

Advantage) ซึ่งความได8เปรียบทางการแข;งขันมาจากความสามารถของบริษัทที่จะดำเนินกิจกรรม 

ต;างๆ ได8เด;นชัดมากกว;า หรือมีประสิทธิภาพเหนือกว;าคู;แข;งขัน 

 Compton Lily (2010) กล;าวว;า กลยุทธ6 เป_นการตัดสินหรือปฏิบัติตามทางเลือกที่กำหนด  

ซึ่งจะส;งผลกระทบในระยะยาวจากกิจกรรมขององค6การและรวมไปถึงการนำไปสู;การปฏิบัติ การให8

คุณค;า และความสำคัญของลูกค8าและผู 8ร;วมหุ 8น ตลอดจนผลสำเร็จที ่เกิดจากการแข;งขันด8วย  

และนอกจากน้ีแล8วกลยุทธ6 ยังหมายถึงส่ิงท่ีมีความหมายใน 5 ลักษณะ ดังน้ี 

 1. กลยุทธ6 คือ แผน  

 2. กลยุทธ6 คือ อุบาย  

 3. กลยุทธ6 คือ แบบแผน  

 4. กลยุทธ6 คือ ตำแหน;งหรือสภาพท่ีเหมาะสม 

 5. กลยุทธ6 คือ ทรรศนะหรือการรับรู8  

 Porter (N.D. Site in Hubbard, 2000) ได8ให8นิยามไว8 6 ลักษณะดังน้ี  

 1. กลยุทธ6 เป_นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจ (Decision Making) 

 2. กลยุทธ 6 เป _นเร ื ่องที ่ เก ี ่ยวกับผลกระทบระยะยาวจากการเล ือกหรือตัดสินที ่สำคัญ 

ขององค6การ (Long-Term Impacts of Important Decisions for The Organization) 

 3. กลยุทธ6 เป_นเรื่องที่เกี่ยวกับการบูรณาการและมุ;งให8ความสำคัญไปในเชิงธุรกิจ (Integration 

and Focus of Business Functions) 

 4. กลยุทธ 6 เป _นเร ื ่องท ี ่ เก ี ่ยวก ับการปฏิบ ัต ิตามทางเล ือกที ่กำหนดหรือต ัดส ินใจแล8ว 

(Implementation of the Decisions) 

กลยุทธ6ทีต้ั่งใจ 

(Intended Strategy) 

กลยุทธ6ทีเ่ป_นจรงิ 

(Realized Strategy) 
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 5. กลยุทธ6 เป_นเรื่องที่เก่ียวกับการให8คุณค;าของลูกค8าหรือผู8ถือหุ8นหลักเป_นสำคัญ (Creating 

Value for Customers and Key Stakeholders) 

 6. กลย ุทธ 6  เป _นเร ื ่องท ี ่ เก ี ่ยวก ับผลของการปฏ ิบ ัต ิงาน ซ ึ ่ ง เก ิดจากจากการแข ;งขัน 

(Outperforming Competitors) 

 Compton Lily (2010) กล;าวว;า กลยุทธ6 หมายถึง แผนแม;บท หรือแผนปฏิบัติการหลักสำคัญ

ขององค6การ (Comprehensive Action Plan) ซึ่งองค6การใช8เป_นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน

ระยะยาว รวมทั้งใช8เพื่อเป_นแนวทางในการใช8ทรัพยากรเพื่อให8บรรลุเปcาหมาย โดยจะทำให8ได8เปรียบ

ทางการแข;งขันที ่ยั ่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) ทั ้งนี ้ กลยุทธ6จะมุ ;งเน8นการ

นำมาใช8ในสภาวการณ6หรือสิ่งแวดล8อมที่มีการแข;งขัน (Competitive Environment) อันแสดงให8 

เห็นถึง การคาดการณ6ที ่ดีที ่สุด (Best Guess) ในสิ ่งที ่ต8องการกระทำเพื ่อให8เกิดความมั ่นใจว;า  

จะเกิดผลสำเร็จในอนาคตในขณะท่ีเผชิญอยู;กับคู;แข;งขัน หรือแม8แต;สภาวการณ6ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 Journey (2010) ได8ให8ความหมายว;า กลยุทธ6 หมายถึง การที ่องค6การใช8ทรัพยากรที ่มี 

ให8บรรลุวัตถุประสงค6ที่กำหนดไว8 หรือกล;าวอีกนัยหนึ่งคือ การที่องค6การใช8สมรรถนะของตนเองที่มี 

เพื่อให8ลูกค8าหรือผู8รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดเหนือกว;าคู;แข;งภายใต8บริบทและสภาพแวดล8อม 

เพ่ือให8บรรลุวัตถุประสงค6ท่ีมุ;งหวัง 

 สรุปได8ว;า กลยุทธ6 หมายถึงสาระเกี่ยวกับหลักเกณฑ6หรือวิธีการในการดำเนินกิจกรรมอย;างใด

อย;างหนึ ่งขององค6กรเพื ่อให8บรรลุผลตามภารกิจ เปcาหมาย และวัตถุประสงค6ที ่กำหนดข้ึน  

โดยมีองค6ประกอบสำคัญ 2 ประการ คือ 1) องค6ประกอบที่เป_นวัตถุประสงค6ของกลยุทธ6 ได8แก; 

เปcาหมาย และพันธกิจ 2) องค6ประกอบที ่เป_นแนวทางในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ6 ได8แก;  

การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมการกำหนดกลยุทธ6 การนำกลยุทธ6ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ6 
 

 2.1.2 ลักษณะของกลยุทธ8ท่ีดี 

 ธงชัย (2533) ได8กล;าวว;า กลยุทธ6ท่ีดีจะต8องอยู;ในกรอบการคิดและวิเคราะห6ท่ีดีและถูกต8อง ดังน้ี 

  1. กลยุทธ6จะต8องมีจุดเน8นท่ีชัดตามสมควร  

  2. กลยุทธ6จะต8องมีกลไกการประสานให8ทุกอย;างเข8าได8  

  3. กลยุทธ6จะต8องคล;องตัวท่ีจะต8องปรับตัวให8ทันกับการเปล่ียนแปลง  

 ป�ญญา แก8วกียูร (2550) กล;าวถึง ลักษณะของกลยุทธ6ท่ีดี ควรมีลักษณะดังน้ี  

  1. มีความเป_นไปได8  

  2. เหมาะสมสอดคล8อง  

  3. ได8เปรียบในการแข;งขัน  

  4. ได8รับการยอมรับ  
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 5. ทำให8หน;วยงานมีประสิทธิภาพมากกว;าเดิม 

     สรุปได8ว;า กลยุทธ6ที่ดีนั้นควรมีลักษณะดังนี้ กลยุทธ6จะต8องมีจุดเน8นที่ชัดตามสมควรมีกลไก

การประสานให8ทุกอย;างเข8าได8 ปรับตัวให8ทันกับการเปลี่ยนแปลงมีความเป_นไปได8เหมาะสมสอดคล8อง 

ได8เปรียบในการแข;งขัน ได8รับการยอมรับและทำให8หน;วยงานมีประสิทธิภาพมากกว;าเดิม 

 

 2.1.3 การวางแผนกลยุทธ8และการจัดการเชิงกลยุทธ8 

          การวางแผนกลย ุทธ 6  (Strategic Planning) และการจ ัดการกลย ุทธ 6  (Strategic 

Management)  มีขอบเขตของเรื ่องที่เกี ่ยวข8องกับการบริหารเหมือนกัน กล;าวคือ จะมีขอบเขต 

เกี ่ยวกับการวางแผน การจัดการโครงสร8างองค6การ และการปฏิบัติ ซึ ่งเป_นกระบวนการบริหาร 

เหมือนกัน จะแตกต;างกันตรงที่การวางแผนกลยุทธ6จะเป_นการคิดวิเคราะห6เพื่อการวางแผนกลยุทธ6 

ส;วนการจัดการเชิงกลยุทธ6จะมีนั้น จะมีน้ำหนักเนื้อหาและความลึกมากกว;า เนื่องการวางแผนกลยุทธ6

เป_นงานทางด8านการคิดวิเคราะห6เพื ่อวางแผนก;อนลงมือทำ (ธงชัย, 2539) ดังนั ้น จึงถือว;า 

การวางแผนกลยุทธ6 (Strategic Planning) เป_นส;วนหนึ่งของกระบวนการบริหารกลยุทธ6หรือการ

จัดการกลยุทธ6 (Strategic Management) 

 Certo and Peter (1991) ให8ความหมายว;า การจัดการกลยุทธ6เป_นกระบวนการทำงาน 

อย ;างต ;อ เน ื ่ องท ี ่ ม ี จ ุดหมาย เพ ื ่ อให 8องค 6การสามารถเข 8 าก ับส ิ ่ งแวดล 8อมได 8 เหมาะสม  

และเสนอข้ันตอนการจัดการกลยุทธ6ไว8 5 ข้ันตอนคือ 

 1) การวิเคราะห6สภาพแวดล8อม (Environment Analysis) โดยพิจารณา “จุดแข็ง-จุดอ;อน”  

ภายในองค6กรและ “โอกาส-อุปสรรค” จากภายนอกองค6กร ซึ่งเป_นป�จจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต;อการ

บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค6ขององค6กร ทั ้งที ่เป_นป�จจัยเงื ่อนไขในระยะเวลาที ่ผ;านมา 

และท่ีจะเป_นเง่ือนไขในอนาคต 

 2) การจัดวางทิศทางขององค6การ (Establishing Organization Direction) โดยพิจารณา

ภารกิจขององค6กร (Organizational Mission) ซึ ่งเน8นเหตุผลในการมีองค6กรและมีเปcาประสงค6 

ขององค6กร (Organizational Objectives) ซ่ึงเน8นประโยชน6ท่ีได8รับจากการมีองค6กร 

 3) การกำหนดกลยุทธ6 (Strategic Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ6 

ท่ีเหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติได8จริงจากการวิเคราะห6ทางเลือกด8วยเทคนิคต;างๆ 

 4) การปฏิบัติงานตามกลยุทธ6 (Strategy Implementation) โดยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

ตามกลยุทธ6ที่กำหนดไว8 ให8เป_นไปอย;างราบร่ืนโดยคำนึงถึง โครงสร8างขององค6กร (Organizational 

Structure) และวัฒนธรรมขององค6กร (Organizational Culture) เพื ่อนำไปสู;ความสำเร็จตามท่ี 

พึงประสงค6 
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 5) การควบค ุมเช ิงกลย ุทธ 6  (Strategic Control) โดยทำการต ิดตามผลการปฏิบ ัต ิงาน  

ทำการประเมินผลกระบวนการ และประเมินผลสำเร็จขององค6กร 

 Carlos Bou Llusar (2008) กล ; า ว ถ ึ ง อ ง ค 6 ป ร ะกอบ  ขอ งก า ร ว า ง แผนกลย ุ ท ธ 6 ข อ ง

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด8วย 4 ส;วน ดังน้ี " 

 1) การประเม ินหร ือสำรวจสภาพแวดล 8อม (Environment Assessment or Scanning)  

เพ่ือกำหนดแนวโน8มหรือการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล8อมและผลกระทบท่ีเกิดกับสถาบัน 

 2) การประเมินภายในสถาบัน (Institutional Assessment) เพื่อศึกษาจุดแข็ง-จุดอ;อน ป�ญหา

และความสามารถของสถาบัน 

 3) การประเมินค;านิยม (Values Assessment) เพื่อพิจารณาค;านิยม แรงจูงใจ และแนวคิด 

ของบุคคลภายในสถาบันและความรับผิดชอบของสถาบันต;อชุมชน 

 4) การสร8างแผนหลัก (Master Plan Creation) เพื่อกำหนดรูปแบบของกลยุทธ6หรือทิศทาง 

ของสถาบันจากป�จจัยท้ัง 3 ข8อท่ีกล;าวข8างต8น 

 Eric digest (2011) กล;าวว;า การจัดการเชิงกลยุทธ6 เป_นกระบวนการดำเนินงาน 5 ประการ  

ซึ ่งเกี ่ยวข8องกับการจัดทำกลยุทธ6 (Strategic Making) และการปฏิบัติตามกลยุทธ6 (Strategic 

Implementation) ท่ีมีความสัมพันธ6ซ่ึงกันและกัน ดังน้ี 

 1) การกำหนดวิสัยทัศน6เชิงกลยุทธ6 (Forming A Strategic Vision) ซึ ่งบ;งบอกลักษณะของ 

ธุรกิจในอนาคตของบริษัทว;ามีลักษณะอย;างไร องค6การจะเดินหน8าไปไปทางใด ทั้งนี้เพื่อเป_นการ 

กำหนดทิศทางในการดำเนินงานในระยะยาวให8กับองค6การ บอกชนิดของธุรกิจที่บริษัทพยายาม 

อยากจะให8เป_นไป และแจ8งให8ทุกคนได8ทราบ เพื่อให8การปฏิบัติงานเป_นไปในทิศทางตามที่มุ;งหวัง 

ร;วมกัน 

 2) การกำหนดวัตถุประสงค6 (Setting Objectives) เป_นการเปลี ่ยนวิสัยทัศน6เชิงกลยุทธ6  

ให8เป_นเปcาหมายในการดำเนินงาน โดยเฉพาะ เพ่ือให8บรรลุผลสำเร็จตามท่ีกำหนดไว8 

 3) การจัดทำกลยุทธ6 (Crafting A Strategy) เพ่ือบรรลุผลสำเร็จตามท่ีต้ังความมุ;งหวังไว8 

 4) การนำกลยุทธ6ท่ีเลือกไว8ไปปฏิบัติ (Implementing and Executing the Chosen Strategy) 

เพ่ือให8เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 5) การประเมินผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแก8ไขเพื ่อเร ิ ่มต 8นใหม; (Evaluating 

Performance and Initiating Corrective Adjustment) การปรับปรุงแก8ไขจะเร่ิมต้ังแต;การกำหนด 

วิสัยทัศน6 การกำหนดทิศทางในการดำเนินงานระยะยาว การกำหนดวัตถุประสงค6 การจัดทำกลยุทธ6 

หรือการนำกลยุทธ6ไปปฏิบัติ โดยพิจารณาจากประสบการณ6จริง และปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงให8 

สอดคล8องกับสภาวการณ6ใหม; ความคิดใหม;และโอกาสท่ีเกิดข้ึนใหม; ดังภาพท่ี 2.3 
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งาน 1         งาน 2        งาน 3         งาน 4              งาน 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 แสดงงานการจัดการเชิงกลยุทธ6 5 อย;าง  

 

 ชัยสิทธ์ิ (2546) ได8กล;าวถึง องค6ประกอบและลักษณะท่ีสำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ6 ไว8ดังน้ี 

 1) การมุ;งเน8นอนาคต โดยการสร8างวิสัยทัศน6เกี ่ยวกับทิศทางขององค6การที่จะดำเนินต;อไป 

และการระดมสรรพกำลัง รวมทั้งทรัพยากรต;างๆ เพื่อดำเนินการตามทิศทางดังกล;าว ซึ่งการวางแผน 

เชิงกลยุทธ6นี้ไม;ใช;เป_นเพียงแต;การวางแผนระยะยาว เพื่อคาดการณ6แนวโน8มในอนาคต และเตรียม

แผนงานรองรับเท;านั้น แต;จะเป_นความพยายามในการกำหนดสภาพการณ6ที่พึงประสงค6ไว8ล;วงหน8า 

และเปล่ียนแปลงป�จจัยต;างๆ ให8สอดรับกัน 

 2) การมุ;งเน8นจุดหมายรวมขององค6การ โดยการกำหนดวัตถุประสงค6และเปcาหมายท่ีชัดเจน

สามารถนำไปปฏิบัติให8บังเกิดผลได8ตามช;วงระยะเวลาต;าง ๆ เพ่ือให8บรรลุตามทิศทางท่ีต8องการ 

 3) การมุ;งเน8นกระบวนการ โดยจะต8องมีการดำเนินไปอย;างต;อเนื่องเป_นวงจร ไม;มีที ่สิ ้นสุด 

เริ่มต8นจากการกำหนดภารกิจหลัก การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมภายนอกและภายใน การวิเคราะห6 

การจัดวางกลยุทธ6 การจัดทำแผนงานและโครงการ การนำกลยุทธ6ไปปฏิบัติการทบทวนและจัดวาง 

กลยุทธ6ใหม; 

 4) การมุ;งเน8นภาพรวม โดยเน8นระดับของการวิเคราะห6 ท้ังองค6การมากกว;าพิจารณาเพียงส;วนใด

ส;วนหนึ่งหรือเฉพาะแผนงาน จึงมีค;อนข8างสูงและครอบคลุมทั่วทั้งองค6กร และการเปลี่ยนแปลงใดๆ  

ท่ีเกิดข้ึนมักจะมีผลต;อเน่ืองไปอีกเป_นเวลาหลายป� 

 นอกจากนี ้ ย ังได8กล;าวถึงการบริหารเชิงกลยุทธ6 ว ;าเป_นกระบวนการที ่ต 8องดำเนินการ  

อย;างต;อเนื่องเป_นวงจรและวนซ้ำกลับไปกลับมา (Continuous and Iterative Process) เริ่มตั้งแต;

การวางแผนกลยุทธ6 (Strategic Planning) การนำกลยุทธ6ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

จนถึงข้ัน การควบคุมทบทวนกลยุทธ6 (Strategic Control) ดังภาพ 

การกำหนดวิสัยทัศน/เชิงกลยุทธ/

และพันธกิจของธุรกิจ 

การกำหนด

วัตถุประสงค/ 

การจัดทำ 

กลยุทธ/ 

การนำกลยุทธ/ 

ไปปฏิบัติ 

การประเมินผล 

การปรับปรุงแก2ไข

เพื่อเริ่มต2นใหม< 

แกDไขเทEาที่

จำเปHน 

แกDไขเทEาที่

จำเปHน 
ปรับปรุง 

เปล่ียน 

แปลงใหมE 

ปรับปรุง 

เปล่ียน 

แปลงใหมE 

เทEาที่

เร่ิมวงจรใหมE

งาน1,2,3หรือ4 

เทEาที่จำเปHน 
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 พฤทธิ ์   (2552) กล;าวถึงการวางแผนกลยุทธ6เป _นทีมโดยเร ิ ่มจาก กระบวนการบริหาร 

และวางแผนกลยุทธ6 ประกอบด8วย 5 ข้ันตอนดังน้ี 

 1) การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมภายนอก (Environment Analysis)  

 2) พิจารณา Corporate Analysis 

  S   Strength คือ จุดแข็ง 

  W   Weakness คือ จุดอ;อน  

  O   Opportunity คือ โอกาส 

  T   Threat คือ ภาวะคุกคาม  

 3) เลือกกลยุทธ6 และจัดวางกลยุทธ6 (Generating Strategic Alternatives)  

 4) กำหนดนโยบายและแผนงาน โครงการตามกลยุทธ6 (Action Plan)  

 5) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ6 (Implementation) 

 นอกจากน้ีนำเสนอข้ันตอนการกำหนดวิสัยทัศน6 และแผนปฏิบัติการ โดยใช8คำว;า "MVOSA" 

  M = Mission (พันธกิจ)     V = Vision (วิสัยทัศน6)  

  O = Obstacle (อุปสรรค)    S = Strategy (กลยุทธ6)  

  A = Action plan (แผนปฏิบัติการ) 

 พิสมัย (2554) ได8ให8ความหมายการวิเคราะห6เชิงกลยุทธ6 (Strategic analysis) คือ การวิเคราะห6

ถึงป�จจัยและสภาวะต;างๆ ที่เกี่ยวข8องกับองค6กรเพื่อจะได8มีความรู8และความเข8าใจเกี่ยวกับป�จจัยต;างๆ 

รวมทั้งสถานะขององค6กรได8อย;างชัดเจน การวิเคราะห6เชิงกลยุทธ6จะบอกให8ทราบว;า ป�จจัยหรือ

สภาพแวดล8อมภายนอกมีอย;างไรบ8าง มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และก;อให8เกิดโอกาสข8อจำกัด

ต;อองค6กรอย;างไร นอกจากนี ้ การวิเคราะห6เชิงกลยุทธ6จะช;วยให8 องค6กรทราบถึงทรัพยากร  

และความสามารถที่มีอยู;ภายในองค6กรว;ามีจุดแข็งจุดอ;อนอย;างไร และจะช;วยให8องค6กรสามารถบรรลุ

ความได8เปรียบทางการแข;งขันอย;างไร จะเห็นได8ว;าผลลัพธ6ที่จะได8รับจากการวิเคราะห6ทางกลยุทธ6น้ัน

ประกอบด8วย โอกาสข8อจำกัดที่ได8จากป�จจัยภายนอก จุดแข็ง-จุดอ;อนที่เกิดจากป�จจัยภายใน หรือท่ี

นิยมเรียกกันว;า การวิเคราะห6 SWOT (SWOT Analysis-Strengths, Weakness, Opportunities, 

and Threats) รวมทั้งข8อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับองค6กร ผลลัพธ6ที่ได8จากการวิเคราะห6เชิงกลยุทธ6นี้จะเป_น

ข8อมูลพื้นฐานที่จำเป_นสำหรับการกำหนดกลยุทธ6ขององค6กร ถ8าองค6กรทำการกำหนดกลยุทธ6ที่จะใช8

โดยขาดการวิเคราะห6ป�จจัยสิ่งแวดล8อมภายในและภายนอกแล8ว กลยุทธ6ขององค6กรที่มีแนวโน8มที่จะ

ประสบความล8มเหลวสูง 

 ศุภลักษณ6 (2550) กล;าวถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ6 (Strategic Planning) ว;ามีลักษณะแตกต;าง

กับการวางแผนโดยทั่วไป (Planning) ก็ด8วยนัยยะของคำว;า กลยุทธ6 (Strategic) ซึ่งจะเป_นเรื่องท่ี

เก ี ่ยวข 8องก ับการว ิ เคราะห6สภาพแวดล8อมภายนอก (External Environment) ซ ึ ่ งหมายถึง 
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล8อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอุตสาหกรรม ตลอดจนคู;แข;ง

ซึ ่งจะส;งผลกระทบต;อธุรกิจในลักษณะที่เป_นทั้งโอกาส (Opportunity) และภยันตราย (Threat) 

นอกจากนั้นคำว;า กลยุทธ6 (Strategic) ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห6สภาพแวดล8อมภายในของธุรกิจ 

(Internal Environment) อันหมายถึง การวิเคราะห6โครงสร8างองค6กร สถานภาพทางการเงิน 

เทคโนโลยี ค;านิยมองค6กร บุคลากร และประเด็นอื่นๆ เพื่อที่จะหาจุดอ;อน (Weakness) และจุดแข็ง 

(Strength) ในด8านต;างๆ เม่ือเทียบเคียงกับคู;แข;งขัน นอกจากน้ี การวางแผนเชิงกลยุทธ6น้ัน ต8องอาศัย

วิสัยทัศน6 (Vision) ของผู8นำ ในการที่จะเข8าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล8อมทั้งภายนอก 

และภายในที่จะกระทบกับธุรกิจ เป_นการวางแผนในลักษณะที่เป_นทั้งการแก8ไขและการปcองปราม

ป�ญหา และรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังระยะส้ัน กลาง และยาว 

 เกรียงศักด์ิ (2550) กล;าวถึง กลยุทธ6 ความคิดเชิงกลยุทธ6และการ วางแผนกลยุทธ6ไว8พอสรุปได8ดังน้ี  

 กลยุทธ6 หมายถึง วิธีการหรือแผนการที ่คิดขึ ้นอย;างรอบคอบ มีลักษณะเป_นขั ้นเป_นตอน 

มีความยืดหยุ;นพลิกแพลงได8ตามสถานการณ6 โดยอาศัยความรู8ความชำนาญ มุ;งหมายเพื่อเอาชนะ

คู;แข;ง หรือเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคต;างๆ จนสามารถบรรลุเปcาหมายท่ีต8องการ และมีความหมายเหมือน

คำว;า ยุทธศาสตร6 ซึ่งเดิมใช8ในความหมายที่เกี่ยวข8องกับการรบ มาจากภาษา อังกฤษว;า Strategy ใช8

ครั้งแรกในวงการทหารและการทำสงคราม หมายถึง ศิลปะในการวางแผน และการบัญชาการรบเพ่ือ

เอาชนะศัตรู 

 ความคิดเชิงกลยุทธ6 จัดเป_นพื้นฐานความสามารถทางการคิดประการหนึ่งของมนุษย6 หมายถึง 

ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ท;ามกลางสถานการณ6ที่อาจมีอุปสรรคและความ

ไม;แน;นอน เพื่อนำไปสู;เปcาหมายที่ตั้งไว8 เป_นความคิดที่เต็มไปด8วยการค8นหา วิธีการ และการวางแผน

งานอย;างเป_นขั ้นเป_นตอน เพื่อมุ ;งหมายที่จะเอาชนะ เพื่อต8องการประสบความสำเร็จบางอย;าง 

ความคิดเช ิงกลยุทธ6 จ ึงม ิใช ;การคิดที ่ตายตัวในบทสรุป แต;เป _นการคิดที ่ย ืดหยุ ;นในกลวิธี  

มีการประยุกต6พลิกแพลงให8เหมาะสมกับสถานการณ6ที่เปลี่ยนไป มีการคิดเตรียมทางเลือกไว8หลายทาง 

เมื่อทางหนึ่งมีอุปสรรคก็พร8อมที่จะเลือกเดินทางใหม;ได8ทันที เพื่อสร8างความได8เปรียบ ฝ¥ายตรงข8าม 

คนที่มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ6 จะแก8ป�ญหาได8อย;างมีแนวโน8มประสบผลสำเร็จมากกว;า 

โดยตระหนักว;า การเคลื่อนจากสภาวะที่มีป�ญหาสู;สภาวะที่ป�ญหาหมดไปนั้น ต8องเผชิญกับความเสี่ยง

จากการตัดสินใจ เลือกทางแก8ป�ญหาที่ผิดหรือไม;ดีให8น8อยที่สุดเท;าท่ีสามารถทำได8 ดังนั้น จึงต8องมีการ

หาทางเลือก เพื่อแก8ป�ญหาไว8มากกว;าหนึ่งทางเลือก จากนั้นนำแต;ละทางเลือกมาประเมินผลดีผลเสีย

ในความคิดวิธีการต;างๆ ที ่นำมาใช8ในการแก8ป�ญหา อาจเรียกว;า การหากลยุทธ6เพื ่อแก8ป�ญหา  

โดยจะทำการทดลองทางเลือกหลายๆ ทาง โดยทางความคิดก;อนท่ีจะลงมือแก8ป�ญหาน้ันจริงๆ 

 การวางแผนกลยุทธ6 นักคิดเชิงกลยุทธ6จะต8องเป_นนักวางแผนที ่รอบคอบและยืดหยุ;น 

พร8อมเสมอสำหรับสถานการณ6ต;างๆ เพื่อความสำเร็จในเปcาหมายที่พึงประสงค6 การวางแผนกลยุทธ6 
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เป_นกระบวนการที่ชี ้ให8เห็นถึงวิธีการต;างๆ ที่จะต8องปฏิบัติ ช;วยให8เรามองเห็นช;องว;างระหว;าง 

สถานะเปcาหมายกับสถานะป�จจุบัน ว;าจะต8องทำอะไรบ8างจึงไปถึงเปcาหมาย เมื่อมีเปcาหมายชัดเจน

และได8มีการวิเคราะห6 ประเมินสถานะของตนเองและสภาพแวดล8อมแล8ว มีการกำหนดรายละเอียด

ของกิจกรรมต;างๆ ที่ต8องกระทำในแต;ละช;วงเวลา และทรัพยากรต;างๆ ท่ีจำเป_นต8องใช8 มีการกำหนด

กลยุทธ6ที ่ช ัดเจน ย;อมทำให8เราเข8าใกล8ความสำเร็จมากขึ ้น โดยมีการตัดกิจกรรมที ่ไม;จำเป_น 

อยู;นอกเหนือกลยุทธ6ออกไป แผนกลยุทธ6ที่ดี ไม;ควรมีแผนเดียวต8องหลากหลาย ซึ่งโครงร;างของการ

วางแผนกลยุทธ6อาจประกอบไปด8วย การสร8างความชัดเจนในป�ญหาของเปcาหมายเชิงกลยุทธ6  

การประเมินสถานะ การกำหนดแผนกลยุทธ6ของสถานศึกษา การลงมือปฏิบัติในสถานการณ6จริง  

และการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ6 

 สรุปได8ว;า การวางแผนกลยุทธ6 เป_นการวางแผนระยะยาวขององค6การ ที่มุ ;งถึงการตัดสินใจ  

กำหนดวัตถุประสงค6ขององค6การ จากการประเมินป�จจัยที่มีอิทธิพลทั้งหลาย และเลือกกลยุทธ6 

ในการดำเนินงาน โดยการเช่ือมโยงทรัพยากรต;างๆ ปรับเปล่ียนกลยุทธ6ให8เหมาะสมกับสภาพแวดล8อม 

ความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ8 

 เฉลิม (2549) กล;าวว;า การจัดการเชิงกลยุทธ6มีประโยชน6ต;อองค6การ 4 ประการ ดังน้ี 

 1) การกำหนดท ิศทางขององค 6การ (Set Direction) กระบวนการจ ัดการเช ิงกลย ุทธ6   

ช;วยให8ผู8บริหารเกิดความเข8าใจต;อการเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน6ต;ออนาคต ทำให8สามารถกำหนด

วัตถุประสงค6และทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจได8อย;างเป_นรูปธรรม 

 2) สร8างความสอดคล8องในการปฏิบัติ (Harmony) การจัดการเชิงกลยุทธ6ให8ความสนใจ 

กับการกำหนด การประยุกต6 การตรวจสอบ และการควบคุมกลยุทธ6ขององค6การ ในฐานะระบบ 

ที ่ประกอบด8วยส;วนประกอบสำคัญต;างๆ รวมเข 8าด 8วยกัน แนวคิดน้ี ก ;อให 8เก ิดว ิส ัยท ัศน6 

และความเข8าใจร;วมกันในวัตถุประสงค6 และแนวทางการดำเนินธุรกิจ ซึ ่งจะทำให8การจัดสรร

ทรัพยากร และการดำเนินงานเป_นเอกภาพและเกิดประโยชน6สูงสุดต;อองค6การ 

 3) สร 8 างความพร 8อมให 8แก ;องค 6การ (Provide Readiness) การศ ึกษา การว ิ เคราะห6

สภาพแวดล8อม และการกำหนดกลยุทธ6 ช;วยให8ผู8บริหารผู8จัดการในส;วนต;างๆ และสมาชิกขององค6การ

เกิดความเข8าใจในภาพรวมและศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของป�จจัยแวดล8อมท่ีมีต;อองค6การ 

ทำให8องค6การมีความพร8อมต;อการเปล่ียนแปลง หรือความท8าทายของสถานการณ6ท่ีจะเกิดข้ึน 

 4) สร 8างประส ิทธ ิภาพในการแข ;งข ัน ( Improve Competitive Efficiency) การจ ัดการ 

เชิงกลยุทธ6 จะช;วยสร8างประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข;งขันให8แก;ธุรกิจ เนื่องจากการดำเนินงาน

เชิงกลยุทธ6 ช ;วยพัฒนาความสามารถของผู 8บร ิหาร ขณะเดียวกันก็ช ;วยเตรียมความพร8อม  

และพัฒนาศักยภาพแก;สมาชิก ตลอดจนช;วยสร8างความเข8าใจ และแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล8อมและคู;แข;งขัน ประการสำคัญการจัดการเชิงกลยุทธ6 ช;วยให8ผู 8เกี ่ยวข8องเข8าใจ 
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ในภาพรวม ความต8องการขององค6การ และความสามารถในป�จจุบันขององค6การ จึงทำให8สามารถ

จัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานและเปcาหมาย ซึ่งจะช;วยให8ธุรกิจดำเนินงานอย;างเหมาะสม 

และใช8ทรัพยากรอย;างมีประสิทธิภาพ 

 ความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ6ตามทัศนะของ จินตนาและณัฏฐพันธ สามารถ 

สรุปเป_นภาพประกอบได8 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2.4 ความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ6 
 

 ชนิกานต6 (2550) กล;าวถึงความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ6 ดังน้ี 

 1) ช;วยให8องค6การมี วัตถุประสงค6และภารกิจขององค6การในอนาคตอย;างชัดเจน  

 2) ช;วยให8การดำเนินงานสอดคล8องในหน8าที่ต;างๆ ภายในองค6การ เพื่อนำไปสู;วัตถุประสงค6 

เพ่ือพัฒนาองค6การ 

 4) ช ;วยให 8องค 6การสามารถคาดการณ6ป �ญหาท ี ่จะเก ิดข ึ ้น แล 8วเปล ี ่ยนแปลงป �ญหา 

ให8เป_นโอกาสท่ีจะดำเนินธุรกิจในอนาคต 

 5) ช;วยให8ผู 8บริหารมีวิสัยทัศน6ที ่กว8างไกล สามารถตัดสินใจได8อย;างรอบคอบ และสามารถ 

ลดความเส่ียงได8 

 นอกจากน้ีแล8ว ยังได8กล;าวถึง ประโยชน6ในการจัดการเชิงกลยุทธ6ว;า มีดังต;อไปน้ี 

 1) ทำให8เกิดการกำหนดวัตถุประสงค6และเปcาหมายขององค6การ ที่สอดคล8องกับความต8องการ 

ขององค6การ ในด8านระบบการบริหารท่ีจะเอ้ือประโยชน6ต;อการดำเนินงาน 

 2) ทำให8เกิดการตัดสินใจที่ดีสำหรับผู8บริหาร โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค6ขององค6การที่ได8วางไว8  

โดยจะส;งผลต;อ พนักงานท่ีมีส;วนร;วมในการกำหนดกลยุทธ6ให8เกิดความรู8สึกท่ีพึงพอใจ 

การจัดการ 

เชิงกลยุทธ1 

การกำหนดทิศทางขององค/กร 

สร2างประสิทธิภาพในการแข:งขัน 

สร2างความพร2อมให2แก:องค/การ 

สร2างความสอดคล2องในการ

ปฏิบัติ 
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 3) ทำให8เกิดการเรียนรู8 ในการมองภาพของ การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมขององค6การทั้งภายใน

และภายนอก เพ่ือประเมินสถานการณ6อย;างต;อเน่ือง 

 4) ทำให8เกิดการเตรียมความพร8อม เพื่อการเปลี่ยนแปลงในด8านต;างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

อันอาจจะส;งผลต;อธุรกิจ ซึ ่งม ักจะเกี ่ยวข8องกับยุทธศาสตร6 3C คือ การเปลี ่ยนแปลงของ  

สถานการณ6 (Change) ความต8องการของลูกค8า (Customer) และเปรียบเทียบการแข;งขันทางธุรกิจ 

(Competition) 

 Peurce and Robinson (2007) ได8กล;าวถึงประโยชน6ของการจัดการเชิงกลยุทธ6 ไว8ดังน้ี  

 การใช 8การจ ัดการเช ิงกลย ุทธ 6ไปดำเน ินงาน จะช ;วยให 8ผ ู 8จ ัดการทุกระด ับของบร ิษัท  

ได8เข8ามาทำงานร;วมกัน ทั้งในด8านการวางแผนและการนำแผนงานไปปฏิบัติ การให8ผู8จัดการทุกระดับ

เข 8ามามีส ;วนร ;วมในการทำงาน ย;อมก;อให8เก ิดผลประโยชน6ในเช ิงพฤติกรรม (Behavioral 

Consequences) ในแง;ของการจัดการเชิงกลยุทธ6ที่มีคุณค;าเป_นอย;างยิ่ง กล;าวคือ ทำให8ผู8บริหาร 

ทุกระดับ เกิดความรักความสามัคคี ความเป_นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร8อมที่จะอุทิศตนอุทิศเวลา  

มุ ;งมั ่นทำงานร;วมกัน เพื ่อให8งานเดินหน8าไปสู ;ความสำเร็จ ซึ ่งสิ ่งดังกล;าวเหล;าน้ี ไม;สามารถวัด 

เป_นตัวเงินได8 แต;มีความหมายอย;างยิ่งในเชิงของการจัดการ ดังนั้น ในการประเมินผลการดำเนินงาน

ขององค6การที ่ถูกต8อง จึงไม;ควรใช8เกณฑ6การประเมินผลด8านการเงินเพียงอย;างเดียวเท;าน้ัน  

แต;ควรจะใช8เกณฑ6การประเมินที ่ไม;ใช;การเงินอีกด8วย นั ่นคือ เกณฑ6อันเกิดจากผลประโยชน6  

เชิงพฤติกรรม ดังกล;าวมาแล8ว เพราะอันที่จริงการที่ฝ¥ายบริหารระดับสูงได8ใช8มาตรการที่จะกระตุ8น

ส;งเสริมให8ผู8เกี่ยวข8องทุกฝ¥ายมีพฤติกรรมในเชิงบวก ก็มีส;วนช;วยให8บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค6

ด8านการเงินเช;นเดียวกัน ดังนั้น ประโยชน6ของการจัดการเชิงกลยุทธ6 นอกจากจะเพิ่มความสามารถ

ด8านการทำกำไรแล8ว ยังมีประโยชน6ด8านพฤติกรรมการบริหาร (Behavioral Effects) ทำให8เกิดผลดี

ต;อบริษัทหลายประการ ดังน้ี 

 1) กิจกรรมการจัดทำกลยุทธ6 มีส;วนช;วยปcองกันมิให8บริษัทเกิดป�ญหาต;างๆ ได8มาก ผู8จัดการ 

ซึ่งกระตุ8นความสนใจของผู8ใต8บังคับบัญชา ให8สนใจด8านการวางแผน จะเป_นแรงผลักดันที่สำคัญทำให8

ผู 8ใต8บังคับบัญชารู8สึกว;า เป_นหน8าที่ของตนที่จะต8องเข8ามาร;วมรับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ6 

เป_นส่ิงสำคัญมากกว;าท่ีจะสนใจด8านอ่ืนๆ 

 2) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ6 โดยอาศัยกลุ;มอันเกิดจากมุมมองของสมาชิกของกลุ;มที่มีความรู8 

ความชำนาญหลายสาขามาร;วมตัดสินใจ จะทำให8เกิดแนวทางการจัดทำกลยุทธ6ท่ีหลากหลาย  

และผ;านการเลือกสรรนำกลยุทธ6ไปใช8ท่ีเหมาะสม เพราะผ;านการกล่ันกรองท่ีดี 

 3) การให8พนักงานได8เข8ามามีส;วนเกี ่ยวข8องในการจัดทำกลยุทธ6 ทำให8พวกเขาเข8าใจใน

ความสัมพันธ6ระหว;าง ผลิตภาพกับรางวัล เป_นอย;างดี นั ่นคือ การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 

ผลตอบแทนที่ได8รับคืออะไร ในทุกๆแผนจะมีส;วนช;วยให8พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานที่ดี  
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และในขณะเดียวกันก็จะส;งผลให8ผลิตภาพเพ่ิมสูงข้ึนอีกด8วย เป_นไปตามหลักการท่ีว;า “ขวัญกำลังใจสูง

จะนำไปสู;ผลิตภาพท่ีสูงข้ึนด8วย” หรือ "High Morale Leads to High Productivity” 

 4) การเกิดช;องว;าง หรืองานซ้ำซ8อนกันในการดำเนินงาน ระหว;างบุคคลและกลุ;มผู 8ทำงาน 

เพราะการท่ีทุกคนมีส;วนร;วมในการจัดทำกลยุทธ6ร;วมกัน จะทำให8รู8บทบาทและหน8าท่ีของตนท่ีชัดเจน 

 5) การต;อต8านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) จะลดลง จากการที่พนักงานได8มี 

ส ;วนร ;วมในการจ ัดทำกลยุทธ 6 ย;อมทำให8เขาเก ิดความพอใจจากการตัดส ินใจของเขาเอง  

จึงมีความเป_นไปได8สูงท่ีจะยอมรับ และพร8อมท่ีจะให8ความร;วมมือต;อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

 2.1.4 กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ8 

 ชร ัต ิ  (2553) ได 8ทำการสร ุปถ ึ งกลย ุทธ6  และกระบวนการจ ัดการเช ิ งกลย ุทธ 6  ไว 8 ว; า  

กลยุทธ6 (Strategy) เป_นรูปแบบการกระทำ หรือแผนต;างๆ ที่มอบหมายให8นักบริหารรับผิดชอบ 

เพื่อดำเนินงานทั้งส;วนงานประจำ หรืองานโครงการ หรือเป_นการกำหนดวิธีการในการดำเนินงาน 

หรือปฏิบัติ เพื ่อเอาชนะอุปสรรคหรือข8อขัดแย8งต;างๆ และมีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ6 

ดังภาพท่ี 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ6 

 

 บวรศิลป§ (2547) กล;าวถึง การจัดการเชิงกลยุทธ6สำหรับ CEO ว;าการจัดการเชิงกลยุทธ6 

( Strategic Management Process) ค ื อก า รจ ั ดการตามว ั ตถ ุ ป ระสงค 6  (Management By 

Objectives-MBO) อย;างหนึ่ง จะพิเศษก็ตรงท่ี “วัตถุประสงค6" นั้น ได8รับการทบทวนให8เหมาะสมกับ 

สภาพแวดล8อมที ่เปลี ่ยนไป ซึ ่งเร ียกอีกอย;างหนึ ่งว ;า “วัตถุประสงค6เชิงกลยุทธ6” (Strategic 

Objectives) ขั้นตอนสำคัญจึงเริ่มต8นท่ี การประเมินสถานการณ6 (Situation Analysis) ของธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรม แล8วไปสิ ้นสุดที ่การนำเอายุทธศาสตร6 ไปปฏิบัติ (Implementation) และ

ประเมินผล (Evaluation and Control) ดังภาพท่ี 2.6 

วิเคราะห/ประเมินสภาวะแวดล2อมภายนอก 

โอกาส   อุปสรรค 

วิเคราะห/ประเมินสภาวะแวดล2อมภายใน 
จุดแข็ง   จุดอ:อน 

วิสัยทัศน/ พันธกิจ เปHาประสงค/ กลยุทธ/ 

แผนงาน โครงการ 
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ภาพท่ี 2.6 การจัดการเชิงกลยุทธ6 
 

 ธนิก (2552) ได8กล;าวถึง โครงสร8างในการบริหารเชิงกลยุทธ6 (Strategic Management) ว;า

ประกอบด8วย การวิเคราะห6เชิงกลยุทธ6 (Strategic Analysis) ทางเลือกเชิงกลยุทธ6 (Strategic 

Choice) และการดำเนินการเชิงกลยุทธ6 (Strategic Implementation) โดยองค6ประกอบทั้งสาม

เรียกรวมกันว;า “โครงสร8างของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ6” (Strategic Management Process) 

ดังภาพท่ี 2.7 

 

                                               

 

 

 

      

 

ภาพท่ี 2.7 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ6 
 

 1) การวิเคราะห6เชิงกลยุทธ6 (Strategic Analysis) หมายถึง การวิเคราะห6สภาพแวดล8อม

ภายนอกทางธุรกิจ หรือเป_นการวิเคราะห6การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล8อม ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

สังคม ธุรกิจ ที่จะกระทบต;อองค6กร โดยเป_นการวิเคราะห6เพื่อที่จะดูผลกระทบ ที่จะเป_นทั้งโอกาส 

(Opportunity) และภยันตราย (Threat) และยังครอบคลุมถึง การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมภายใน

ขององค6กร อันหมายถึงการวิเคราะห6โครงสร8างทรัพยากรขององค6กร เพื ่อที ่จะหาจุดอ;อน 

S W O T 

Mission Vision 

Strategic Objectives 

Strategies 

Implementation 

Control 

การวิเคราะห6เชิงกลยุทธ6 

(Strategic Analysis) 
 

ทางเลือกเชิงกลยุทธ6

 (Strategic Choice) 

การนำกลยุทธ6ไปดำเนินการ 

(Strategic Implementation) 



 
   

26 

(Weakness) และจ ุดแข ็ง (Strength) นอกจากน ั ้นย ังครอบคล ุมถ ึง การว ิ เคราะห 6ค ;าน ิยม 

หรือวัฒนธรรมขององค6กร ซึ ่งจะเป_นเหมือนโอกาสและข8อจำกัดในการที ่จะดำเนินมาตรการ 

 ที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง เปcาหมายของการวิเคราะห6เชิงกลยุทธ6นี้ก็คือ การวางตำแหน;งทาง

ธุรกิจ (Strategic Position) ดัง ภาพที่ 2.7 กล;าวอีกนัยหนึ่ง การวางตำแหน;งทางธุรกิจ ซึ่งเป_นหัวใจ

สำคัญของการวิเคราะห6เชิงกลยุทธ6นั ้นก็คือ การที ่จะดำเนินมาตรการ หรือการกำหนดทิศทาง 

ของธุรกิจ โดยคำนึงถึงโอกาสและภยันตราย จากการวิเคราะห6การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล8อม 

บนพ ื ้นฐานของการประเม ินจ ุดอ ;อน และจ ุดแข ็งขององค 6กร ตลอดจนความเป _นไปได8  

และความสอดคล8องของวัฒนธรรม และค;านิยมขององค6กรน่ันเอง ซ่ึงประกอบด8วย 

  1.1) การวิเคราะห6ค;านิยม (Expectation, Objectives, and Power)  

  1.2) การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมภายนอก (The Environment)  

  1.3) การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมภายใน (Resources) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 กรอบการวิเคราะห6เชิงกลยุทธ6 
 

2) ทางเลือกเชิงกลยุทธ6 (Strategic Choice) เป_นการกำหนดกลยุทธ6หรือแนวทาง เพื่อที่จะ

บรรลุสู;ทิศทางกลยุทธ6 (Strategic Direction) หรือการกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ6นั้นก็คือ แนวทาง

กลยุทธ6ในด8านต;างๆ และคัดเลือกกลยุทธ6หรือทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งจะประกอบด8วย ทางเลือกของ 

กลยุทธ6ระดับองค6กร (Corporate Strategy) กลยุทธ6ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ6

ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) ซ่ึงประกอบด8วย 

  2.1) การกำหนดทางเลือกท่ีแน;นอน (Selection of strategy)  

  2.2) การสร8างทางเลือก (Generation of Options) 

  2.3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Options)  

คEานิยมหรือวัฒนธรรมองค/กร สภาพแวดลDอมภายนอก 

สภาพแวดลDอมภายใน 

การวางตำแหนEงทางกลยทุธ/ 

(Strategic Position) 
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 3) การนำกลยุทธ6ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) เป_นการนำกลยุทธ6ไปดำเนินการ  

เป_นรูปธรรม หลังจากได8มีการกำหนดกลยุทธ6 และก็ได8มีการนำกลยุทธ6ที ่ได8กำหนดนั้นไปปฏิบัติ 

และประเมินผล ซ่ึงประกอบด8วย 1 คน 

  3.1) การวางแผนทรัพยากร (Resources Planning)  

  3.2) โครงสร8างองค6กร (Organization Structure)  

  3.3) การพัฒนาคนและระบบ (People and Systems) 

 จากแนวคิดของ ทอง (2543) สามารถสร ุป องค 6ประกอบของการบร ิหารเช ิงกลย ุทธ6  

ได8ดังภาพท่ี 2.9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.9 องค6ประกอบของการบริหารเชิงกลยุทธ6 
 

 คำเพชร (2550) กล;าวว;า กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ6 (Strategic Management 

Process) ประกอบด8วย 3 ข้ันตอน ได8แก; 

 1) การกำหนดกลยุทธ6 (Strategy Formulation) เป_นการวิเคราะห6สภาพป�จจุบัน โดยใช8เทคนิค 

SWOT Analysis เพ่ือกำหนดองค6ประกอบต;อไปน้ี 

  1.1) วิสัยทัศน6 (Vision)  

  1.2) ประเด็นยุทธศาสตร6 (Strategic Issues) 

  1.3) เปcาประสงค6 ตัวช้ีวัด (Goal: KPI and Target) 

การวิเคราะห/คEานิยม 

การวิเคราะห+ 
เชิงกลยุทธ+ 

(Strategic 

ทางเลือกเชิงกลยุทธ+ 

(Strategic Choice) 

การนำกลยุทธ+ไปดำเนินการ 

(Strategies 

Implementation) 

การวิเคราะห/

สภาพแวดลDอมภายนอก 

การสรDางทางเลือก 

การวิเคราะห/

สภาพแวดลDอมภายใน 

 

การวางแผนทรัพยากร 

การประเมินทางเลือก โครงสรDางองค/กร 

การกำหนดทางเลือกที่

แนEนอน 

การพัฒนาคนและระบบ 
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  1.4) กลยุทธ6ย;อย (Strategies)  

 2) การนำกลยุทธ6ไปสู;การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ซ่ึงกิจกรรมจะประกอบด8วย 

  2.1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

  2.2) การประ เม ิ นความ เส ี ่ ย งและการบร ิ หารจ ั ดการ  ( Risk Assessment and 

Management) 

  2.3) การจัดทำข8อเสนอเพ่ือการเปล่ียนแปลง (Blueprint for Change) 

   (1) ด8านโครงสร8าง (Structure) 

   (2) ด 8านกระบวนงานและเทคโนโลย ีสารสนเทศ (Process and Information 

Technology) 

   (3) ด8านบุคลากรและวัฒนธรรมองค6กร (People and Culture)  

(4) ด8านกำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติ (Rule and Regulation) 

 3) การควบคุมและประเมินผล (Strategic Control) เป_นการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล

การดำเนินงานตามกลยุทธ6ที ่กำหนดขึ ้น เพื ่อการตัดสินใจที ่จะดำเนินการต;อไป หรือล8มเลิก 

การดำเนินการตามกลยุทธ6 

 คำเพชร (2550) ได 8กล;าวถึง กระบวนการจัดการเช ิงกลยุทธ 6 (Strategic Management 

Process) ว;าประกอบด8วย 2 ข้ันตอน ดังภาพท่ี 2.10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 ข้ันตอนและวิธีการในการจัดการเชิงกลยุทธ6 

 

 1) การกำหนดกลยุทธ6 (Strategic Formulation) เป_นขั ้นตอนหรือวิธีการ ที ่เกี ่ยวข8องกับ

กระบวนการในการตัดสินใจ เพ่ือเป_นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ6 โดยมีข้ันตอนดังต;อไปน้ี 

  1.1) กำหนดวิสัยทัศน6 ภารกิจ และเปcาหมายหลักของบริษัท 

  1.2) กำหนดวัตถุประสงค6ระยะสั ้นและระยะยาว เพื ่อที ่จะทำให8บรรลุภารกิจหลัก  

ขององค6การ 

 

การกำหนดกลยุทธ8 Strategic Formulation 

 
ขั้นตอนในการกำหนดวัตถุประสงค1 

Objective-Setting Process 

 

ขั้นตอนในการกำหนดกลยุทธ1 

Strategy Selection Process 
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  1.3) ประเมินผลและเลือกใช8กลยุทธ6 โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห6จาก สภาพแวดล8อม

ภายนอกและภายในองค6การ 

 2) การปฏ ิบ ัต ิตามกลย ุทธ 6  (Strategic Implementation) เป _นข ั ้นตอนในการปฏ ิบ ั ติ  

ภายใต8โครงสร8างขององค6การ ระบบขององค6การ และกระบวนการในการจัดองค6การ เพื่อใช8เป_น

แนวทางในการปฏิบัติตามกลยุทธ6 ท่ีบริษัทได8ตัดสินใจเลือก โดยมีข้ันตอนดังต;อไปน้ี 

  2.1) ออกแบบโครงสร8างขององค6การให8สอดคล8องกับกลยุทธ6 พร8อมทั ้งจัดหาบุคคล 

ในองค6การท่ีมีภาวะผู8นำ มาเป_นผู8นำในการดำเนินกลยุทธ6 

  2.2) สร8างวิธีการปฏิบัติตามกลยุทธ6 โดยจัดทำแผนงบประมาณ ตลอดจนพัฒนาระบบ 

การจูงใจ เพ่ือให8ผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค6ขององค6การ 

  2.3) สร8างระบบควบคุมวิธีการดำเนินกลยุทธ6 เพ่ือให8บรรลุวัตถุประสงค6ขององค6การ 

คำเพชร (2550) ได8กล;าวถึง องค6ประกอบพื้นฐานของ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ6  

(Basic Elements of Strategic Management Process) 4 ประการ ดังน้ี 

- การตรวจสอบสภาพแวดล8อม (Environmental Scanning)  

- การจัดทำกลยุทธ6 (Strategy Formulation)  

- การปฏิบัติตามกลยุทธ6 (Strategy Implementation)  

- การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.11 องค6ประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ6 

 

 1) การตรวจสอบสภาพแวดล8อม (Environmental Scanning) 

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ6 เริ ่มต8นจาก การศึกษาวิเคราะห6 ตรวจสอบ และประเมิน

สภาพแวดล8อมทั ้งภายในและภายนอกบริษัท เพื ่อนำข8อมูลที ่ได8จากการตรวจสอบเผยแพร;ให8 

บุคคลสำคัญภายในบริษัทได8รับทราบ โดยมีจุดมุ ;งหมายเพื ่อระบุป�จจัยเชิงกลยุทธ6 (Strategic 

Factors) ทั ้งป�จจัยที ่เกิดจากสิ ่งแวดล8อมภายนอกและภายใน ป�จจัยเชิงกลยุทธ6ดังกล;าวจะเป_น

การตรวจสอบ 

สภาพแวดลDอม 

การปฏิบัติ 

ตามกลยุทธ/ 

การจัดทำ 

กลยุทธ/ 

การประเมิน 

และการควบคุม 
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ตัวกำหนดอนาคตของบริษัท สำหรับวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล8อมที่ง;ายที่สุด คือ การใช8วิธีท่ี

เรียกว;า SWOT Analysis คือ 

S = Strength (จุดแข็ง) 

w = Weaknesses (จุดอ;อน) 

O = Opportunities (โอกาส) 

T = Threats (อุปสรรค หรือ ข8อจำกัด) 

        การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมภายนอก (External Environmental) เป_นการวิเคราะห6ป�จจัย 

ตัวแปรสองตัว คือ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซ่ึงอยู;ภายนอกองค6การ 

ปกติแล8ว ผู8บริหารระดับสูงของบริษัท (Top Management) ไม;สามารถควบคุมได8ในระยะส้ัน 

เป_นป�จจัยท่ีมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยู;เสมอ และมีผลกระทบเก่ียวข8องกับองค6การโดยตรง  

ซ่ึงได8แก; ป�จจัยเก่ียวกับงาน (Task Environment) และป�จจัยทางสังคม (Social Environment) 

2) การจัดทำกลยุทธ6 (Strategy Formulation) 

   การจัดทำกลยุทธ6 คือการจัดทำแผนระยะยาว (Long-Range Plans) เพื่อนำมาใช8ในการ

บริหารงานให8เหมาะสมกับโอกาสและป�ญหาหรืออุปสรรคที่เผชิญอยู;ในขณะนั้น รวมทั้งต8องสอดคล8อง

กับจุดแข็ง จุดอ;อนของบริษัท การจัดทำแผนกลยุทธ6ประกอบด8วย การกำหนดพันธกิจของบริษัท 

(Corporate Mission) การกำหนดวัตถุประสงค6 (Objectives) ที่สามารถบรรลุผลสำเร็จได8การพัฒนา

กลยุทธ6 (Strategies) และการกำหนดนโยบาย (Policies) เพ่ือเป_นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2.1) พันธกิจ (Mission)  พันธกิจขององค6การ คือ ความมุ;งหมายหรือเหตุผลที่องค6การได8

จัดตั้งขึ้นมา และเพื่อเป_นการบอกให8สังคมทราบว;า บริษัทมีอะไรที่จะเสนอให8แก;สังคมซึ่งอาจเป_น

ผลิตภัณฑ6หรือบริการอย;างใดอย;างหนึ่งหรือทั้งสองอย;างก็ได8 พันธกิจที่ดีจะบ;งบอกถึงความมุ;งหมาย

พื ้นฐานที ่เป_นเอกลักษณ6ชัดเจนซึ ่งต;างจากบริษัทอื ่น ในแง;ของประเภทและขอบเขตของการ

ดำเนินงานของบริษัทอันเก่ียวกับผลิตภัณฑ6และบริการ    ท่ีนำเสนอต;อตลาดรวมถึงปรัชญาของบริษัท 

(Firm's Philosophy) เข8าไปด8วย เพื่อบอกให8ทราบว;าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย;างไร และจะปฏิบัติต;อ

พนักงานของเขาอย;างไรอีกด8วย โดยสรุปก็คือ พันธกิจขององค6การจะบอกให8เราทราบว;าเราคือใคร 

เราทำอะไร และเราอยากจะเป_นอย;างไรในอนาคต 

2.2) ว ัตถ ุประสงค 6  (Objectives) ว ัตถ ุประสงค6ค ือเป cาหมายปลายทางท ี ่ต ั ้ งไว8   

(End Results) ซ่ึงองค6การต8องการให8บรรลุวัตถุประสงค6จะเป_นตัวชี้บอกว;าองค6การต8องการให8ประสบ

ผลสำเร ็จ อะไร (What) และเม ื ่อไร (When) ซ ึ ่งควรเข ียนไว 8ในร ูปของปริมาณ (Quantity)  

หรือตัวเลขที่ชัดเจนสามารถวัดได8และแน;นอนที่สุดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค6ของบริษัทจะต8อง

สอดคล8องตามพันธกิจอีกด8วย 
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ส;วนคำว;า เปcาหมายหรือเปcาประสงค6 (Goals) ซึ ่งบางครั ้งมักจะใช8แทนกันได8กับคำว;า 

วัตถุประสงค6 (Objectives) แต;อย;างไรก็ตามในที่นี้มีความหมายที่แตกต;างกัน คือ เปcาหมายเป_นสิ่งท่ี

องค6การต8องการบรรลุผลในระยะยาว แต;ไม;ได8ระบุสิ่งที่ต8องการบรรลุในเชิงปริมาณที่ชัดเจนรวมท้ัง 

ไม;มีเกณฑ6กำหนดด8านเวลาว;าจะให8สำเร็จเมื่อใดด8วย เช;น "เพื่อเพิ่มความสามารถทางด8านการทำกำไร

ให8สูงขึ้น" จากข8อความนี้จะเห็นว;าเป_นเปcาหมายไม;ใช;วัตถุประสงค6 เพราะข8อความไม;ได8บอกไว8ว;า

ต8องการให8บริษัททำกำไรเพิ ่มขึ ้นเท;าใดในป�หน8า เป_นต8น สำหรับการกำหนดเปcาหมายและ

วัตถุประสงค6 บริษัทส;วนใหญ;มักจะนิยมกำหนดประเด็นดังน้ี 

- ความสามารถในการทำกำไร (กำไรสุทธิ) 

- ประสิทธิภาพ (ต8นทุนต่ำ ฯลฯ) 

- เป_นผู8นำทางการตลาด (ส;วนแบ;งตลาด) 

- เป_นผู8นำทางด8านเทคโนโลยี 

- ความอยู;รอด (ไม;ล8มละลาย) 

- ความม่ันคงแก;ผู8ถือหุ8น 

- การมีช่ือเสียง 

2.3) กลยุทธ6 (Strategies) กลยุทธ6ของบริษัท คือ แผนแม;บท (Master Plan) ที่บริษัทจัดทำ

ขึ้นเพื่อแสดงให8เห็นว;าบริษัทจะดำเนินการเพื่อให8บรรลุพันธกิจและวัตถุประสงค6ที่กำหนดไว8ได8อย;างไร  

กลยุทธ6จะเป_นการนำข8อได8เปรียบทางการแข;งขันมาใช8มากที่สุด เช;น ภายหลังการวิเคราะห6หน;วย

ธุรกิจบางหน;วยแล8ว บริษัททราบว;า บริษัทไม;สามารถบรรลุวัตถุประสงค6ได8หากบริษัทยังคงใช8กลยุทธ6

ขยายเข8าสู;ธุรกิจใหม;ที่แตกต;างออกไป (Diversification) ในกรณีเช;นนี้บริษัทอาจขายธุรกิจหน;วยน้ัน

ไป เพื่อนำเงินมาทุ;มลงทุนในหน;วยธุรกิจบางหน;วยที่มีอยู;เดิม ที่ฝ¥ายจัดการเห็นว;ามีโอกาสเจริญเติบโต

มากกว;า เป_นต8น 

ระดับของกลยุทธ6ทางธุรกิจโดยท่ัวไป แบ;งออกได8 3 ระดับ คือ 

(1) กลยุทธ6ระดับบริษัท (Corporate Strategy) เป_นแผนกลยุทธ6ที่แสดงให8เห็นทิศทางการ

ดำเนินงานของบริษัทโดยรวม ที่ฝ¥ายบริหารระดับสูง (Top Management) มีต;อหน;วยธุรกิจต;างๆ 

(Strategic Business Unit: SBU) รวมท ั ้ งสายผล ิตภ ัณฑ 6  (Products Line) ว ;าม ีท ัศนคต ิท ี ่จะ

ดำเนินงานต;อไปอย;างไร โดยทั่วไปจะมี 3 ทาง คือ หน;วยธุรกิจใดควรรักษาสภาพเดิม (Stability) 

หน;วยธุรกิจใดควรเพิ่มการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโต (Growth)  และหน;วยธุรกิจใดควรตัดทอน

ออกไป (Retrenchment) 

(2) กลยุทธ6ระดับหน;วยธุรกิจ (Business Strategy) เป_นกลยุทธ6ที่จัดทำเพื่อตอบคำถามที่ว;า  

"เราจะสร8างความได8เปรียบทางการแข;งขันให8กับหน;วยธุรกิจนี้ ได8อย;างไร" ซึ่งเป_นกลยุทธ6ที่เกิดขึ้นใน

ระดับหน;วยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ6 ซึ่งอยู;ในความรับผิดชอบของผู8บริหารระดับกลาง (Middle  
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Management)  เป_นกลยุทธ6ที่มุ;งเน8นปรับปรุงฐานะการแข;งขันของผลิตภัณฑ6หรือบริการของบริษัท

ในอุตสาหกรรมหรือส;วนตลาด (Market Segment) ที่กำลังเผชิญอยู;กับคู;แข;งในป�จจุบัน กลยุทธ6ใน

ระดับธุรกิจที่นิยมใช8กันคือ กลยุทธ6การแข;งขัน (Competitive Strategy) หรือกลยุทธ6ความร;วมมือ 

(Cooperative Strategy) 

           (3) กลยุทธ6ระดับหน8าที ่ (Functional Strategy) หรือกลยุทธ6ปฏิบัติการ (Operational 

Strategy) เป_นกลยุทธ6ในระดับแผนกหรือฝ¥ายต;างๆ ของบริษัท โดยมีจุดมุ ;งเน8นที ่การปรับปรุง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ทั้งในแง;กิจกรรมและกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให8การใช8ทรัพยากรท่ี

จัดสรรมาให8เกิดประโยชน6สูงสุด และเพื่อให8บรรลุวัตถุประสงค6และกลยุทธ6ทั้งระดับบริษัทและระดับ

ธุรกิจ ตัวอย;างกลยุทธ6ระดับหน8าที่ ได8แก; กลยุทธ6ที่กำหนดขึ้นภายในแผนกการตลาด (marketing) 

แผนกการผลิต (manufacturing) แผนกวิจัยและพัฒนา (Research and Development :R&D) 

และแผนกทรัพยากรมนุษย6 (Human Resources) เป_นต8น 

ลำด ับช ั ้นของกลย ุทธ 6  (Hierarchy of Strategy) ค ือการจ ัดกลย ุทธ 6รวมเป _นกล ุ ;มมา  

แยกออกเป_น 3 กลุ;ม ตามระดับของการบริหารงานในองค6การ คือ กลยุทธ6ระดับบริษัท จะเป_นหน8าท่ี

ของผู8บริหารระดับสูง (Top Management) กลยุทธ6ระดับธุรกิจจะเป_นหน8าที่ของผู8บริหารระดับกลาง 

(Middle Management) และกลยุทธ6ระดับหน8าท่ี (Supervisory or Operational Management) 

2.4) นโยบาย (Policies) นโยบายคือแนวทางกว8างๆ (Broad Guideline) ที ่กำหนดข้ึน 

เพื ่อนำไปใช8เป_นแนวทางในการตัดสินใจ เพื ่อให8การกำหนดกลยุทธ6กับการนำกลยุทธ6ไปปฏิบัติ

เช่ือมโยงกัน บริษัทใช8นโยบายเป_นเคร่ืองมือ เพ่ือให8เกิดความม่ันใจว;าพนักงานทุกคนในบริษัทตัดสินใจ

ดำเนินการและปฏิบัติการต;างๆ สอดคล8องสนับสนุน เป_นไปตามพันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค6 

(Objectives) และกลยุทธ6 (Strategies) ของบริษัท 

3) การปฏ ิบ ัต ิตามกลย ุทธ 6  (Strategy Implementation) การปฏ ิบ ัต ิตามกลย ุทธ6   

เป_นกระบวนการดำเนินงานนำกลยุทธ6และนโยบายที่กำหนดไว8ไปสู;การปฏิบัติ ด8วยการพัฒนาจัดทำ

เป _นโปรแกรมดำเน ินงาน (Programs) จ ัดทำงบประมาณ (Budgets) และว ิธ ีดำเน ินงาน 

(Procedures) ในขั้นนี้อาจเกี่ยวข8องกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค6การ โครงสร8าง และระบบ

การจัดการทั้งหมดทั่วทั้งองค6การก็ได8 การปฏิบัติตามกลยุทธ6โดยทั่วไปแล8วจะเป_นหน8าที่ของผู8จัดการ

ระดับกลางและระดับล;าง (Middle And Lower Level Manager) เท;านั ้น ทั ้งนี ้ผู 8บริหารระดับสูง  

(Top Management) เป_นผู 8ตรวจสอบ เนื ่องจากเป_นแผนงานปฏิบัติการ การปฏิบัติดามกลยุทธ6 

จึงมักจะเกี่ยวข8องกับการตัดสินใจประจำวัน (Day-To-Day Decision) ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ

นำไปใช8ในการดำเนินงานดังน้ี  

      3.1) โปริแกรมดำเนินงาน (Programs) คือ ข8อความที่เขียนบ;งบอกถึงกิจกรรมหรือ

ขั ้นตอนต;างๆ (Activities and Steps) ที ่จำเป_นต8องกระทำเพื ่อให8งานที่กำหนดบรรลุเปcาหมาย  
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โดยปกติจะใช8เพียงครั ้งเดียว โปรแกรมดำเนินงานจะมุ ;งเน8นการกระทำว;าต8องทำอย;างไรบ8าง 

เพื ่อให8เป_นไปตามกลยุทธ6ซึ ่งอาจจะเกี ่ยวข8องกับการจัดโครงสร8างของบริษัทใหม; เปลี ่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค6การ หรือจำเป_นต8องเร่ิมทำวิจัยใหม; เป_นต8น 

    3.2) จัดทำงบประมาณ (Budgets) คือข8อความที่เขียนขึ้นเพื ่อบ;งบอกรายการการใช8

จ;ายเงินของบริษัท งบประมาณจะบอกรายการการใช8เงินในรายละเอียดในแต;ละโปรแกรมซึ่งจะ

นำมาใช8เพื่อการวางแผนและการควบคุมด8วย บริษัทจำนวนมากต8องการให8บอกผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (Return on Investment) เป_นจำนวนเปอร6เซ็นต6ไว8ด8วย ก;อนที่ฝ¥ายจัดการจะพิจารณาอนุมัติ 

ทั้งนี้เพื่อให8เกิดความมั่นใจว;า โปรแกรมใหม;นี้จะทำให8กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีผลทางด8านการ

สร8างคุณค;าให8แก;ผู 8ถือหุ 8น ดังนั ้น จะเห็นได8ว;างบประมาณไม;เพียงแต;จะใช8เพื ่อเป_นแผนในการ

ดำเนินงานเท;าน้ัน แต;ยังปรากฏในงบดุลการเงินแสดงให8เห็นผลท่ีจะเกิดข้ึนต;อฐานะการเงินของบริษัท

ในอนาคตอีกด8วย 

3.3) วิธ ีดำเนินงาน (Procedures) คือระเบียบวิธ ีปฏิบัติ ซึ ่งบอกขั ้นตอนหรือเทคนิค 

ในการดำเนินงานในรายละเอียดว;า งานแต;ละอย;างและกิจกรรมต;างๆ จะต8องทำอย;างไรบ8างเพื่อให8

งานบรรลุผลสำเร็จตามโปรแกรมท่ีบริษัทกำหนดไว8 

4) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การประเมินผลและการ

ควบคุม เป_นการตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานทั้งหมดขององค6การ เพื่อเปรียบเทียบดูว;า

ผลการปฏ ิบ ัต ิ งานจร ิ ง  (Actual Performance) ก ับผลการดำเน ินงานท ี ่ม ุ ; งหวัง (Desired 

Performance) บรรลุผลตามเปcาหมายหรือไม; ผู8จัดการทุกระดับจะนำข8อมูลที่ได8รับจากการประเมิน

ในข้ันน้ีเพ่ือนำไปแก8ไขให8ถูกต8อง (Take Corrective Action) และหาทางแก8ป�ญหาต;อไป 

ถึงแม8ว;าการประเมินและการควบคุมจะเป_นองค6ประกอบหลักสำคัญ ในขั้นตอนสุดท8าย 

ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ6 แต;การดำเนินงานในขั้นนี้จะช;วยชี้ให8เห็นจุดอ;อนหรือข8อบกพร;อง 

ของแผนกลยุทธ6ที่ได8นำไปปฏิบัติมาแล8วก;อนหน8านี้ และยังเป_นตัวกระตุ8นระบบการบริหารงานใหม;ท่ัว

ท้ังองค6กร ให8เร่ิมต8นการดำเนินงานใหม;อีกในคราวต;อไป  

Ulrich (2011) ได 8 เ สนอต ั วแบบของกระบวนการบร ิหาร เช ิ งกลย ุทธ 6  ( Strategic 

Management Process) ประกอบด8วย 3 ข้ันตอน ซ่ึงได8แก; 

1.) การกำหนดกลยุทธ6 (Strategy Formulation) กิจกรรมจะประกอบด8วย 

1.1) การกำหนดวิสัยทัศน6และพันธกิจ (Develop Vision and Mission Statement) 

1.2) การตรวจสอบภายนอก (Perform External Audit) 

1.3) การตรวจสอบภายใน (Perform Internal Audit) 

1.4) การกำหนดวัตถุประสงค6ระยะยาว (Establish Long-Term Objectives) 

1.5) การประเมินและเลือกกลยุทธ6 (Generate, Evaluate, and Select Strategies) 
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2) การนำกลยุทธ6ไปสู;การปฏิบัติ (Strategy Implementation) กิจกรรมจะประกอบด8วย 

2.1) นำกลย ุทธ 6 ไปปฏ ิบ ัต ิ  ประเด ็นการบร ิหารจ ัดการ ( Implement Strategies 

Management Issues) 

2.2) นำกลยุทธ6ไปปฏิบัติ ประเด็นการตลาด การเงิน การบัญชี การวิจัย และพัฒนาและ

บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร  ( Implement Strategies-Marketing Finance, Accounting, R&D, and 

Management Information System Issues) 

         3) การประเมินผล (Strategic Evaluation) กิจกรรมจะประกอบด8วย การวัดและประเมินผล

การปฏิบัติ (Measure and Evaluate Performance)  

Thomas (2004) ได 8 กล ; าวถ ึ งกระบวนการบร ิหารจ ัดการ เช ิ งกลย ุทธ 6  ( Strategic 

Management Process) ว;าประกอบด8วย 5 ข้ันตอน คือ  

1) การวิเคราะห6ภายนอกและภายใน (External and Internal Analysis) ประกอบด8วย 

1.1) การวิเคราะห6สภาวะแวดล8อมภายนอก (External Environment) 

1.2) การวิเคราะห6สภาวะแวดล8อมภายใน (Internal Environment) 

2) การกำหนดทิศทางของกลยุทธ6 (Strategic Direction) 

3) การกำหนดกลยุทธ6 (Strategic Formulation) 

4) การปฏิบัติตามกลยุทธ6และการควบคุม (Strategic Implementation and Control) 

5) การปรับกลยุทธ6 (Strategic Restructuring) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ภาพท่ี 2.12   กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ6 

 

  การวิเคราะห1ภายนอกและภายใน 

- การวิเคราะห/สภาวะแวดล2อมภายนอก 

- การวิเคราะห/สภาวะแวดล2อมภายใน 

 

การปรับกลยุทธ1 

การกำหนดทิศทาง 

ของกลยุทธ1 
การกำหนดกลยุทธ1 

การปฏิบัติตามกลยุทธ1 

และการควบคุม 
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Scribner (2000) ได8กล;าวถึง ห8าเหลี่ยมเพชรในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ6 (Five Facets 

of Strategic Management) ไว8ว;าประกอบด8วย 5 ช้ันตอนดังต;อไปน้ี 

1) การกำหนดเปcาหมาย (Goals Setting) 

2) การวิเคราะห6 (Analysis) 

3) กำหนดกลยุทธ6 (Strategy Formation) 

4) การนำกลยุทธ6ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 

5) การติดตาม (Strategy Monitoring) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13 ห8าเหล่ียมเพชรในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ6 
 

Thomas (2004) ได 8 กล ; าวถ ึ งกระบวนการบร ิหารจ ัดการ เช ิ งกลย ุทธ 6  ( Strategic 

Management Process) ไว8พอสรุปได8 9 ข้ันตอน ดังน้ี 

1) ตกลงและริเริ ่มร;วมกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ6 (Agreement on and 

Initiation of the Strategic Management Process) 

2) กำหนดพันธกิจองค6กร ว ัตถ ุประสงค6 และกลยุทธ 6ท ี ่ช ัดเจน (Identification and 

Clarification of the Organization's Mission, Objectives, and Current Strategies) 

3) บอกจุดแข็งและจุดอ;อนจากการว ิเคราะห6ภายในองค6กร (Identification of the 

Organization's Internal Strengths and Weaknesses) 

4) ประเมินภยันตรายและโอกาสจากสภาพแวดล8อมภายนอก (Assessment of the 

Threats and Opportunities from the External Environment) 

การกำหนดเปaาหมาย 

การนำ 

กลยุทธ8 

ไปปฏิบัติ 

การวิเคราะห8 การติดตาม 

การกำหนด 

กลยุทธ8 
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5) กำหนดองค6ประกอบหลัก/ผู8มีส;วนได8ส;วนเสีย และความคาดหวัง (Identification of Key 

Constituents/ Stakeholders and their Expectations) 

6) กำหนดประเด็นกลยุทธ6เพื่อการเผชิญหน8าสำหรับองค6กร (Identification of the Key 

Strategic Issues Confronting the Organization) 

7) ออกแบบวิเคราะห6เลือก ทางเลือกกลยุทธิ์และส;วนประกอบต;างๆ เพื่อการจัดการใน

ข ั ้ นตอนท ี ่  (Design/Analysis/Selection of Strategy Alternatives and Options to Manage 

Issues Identified in Step 6) 

8) การนำกลยุทธ6ไปสู;การปฏิบัติ (Implementation of Strategy) 

9) การติดตาม และทบทวนการปฏิบัติตามกลยุทธ6 (Monitoring and Review of the 

Strategy's Performance) 

Samy and Cook (2009) ได 8กล ; าวถ ึ ง  กระบวนการบร ิหารเช ิ งกลย ุทธ 6  (Strategic 

Management Process) ไว8 7 ประการ คือ 

1) กำหนดความมุ;งม่ันเชิงกลยุทธ6 (Determine Strategic Intent) 

2) กำหนดความหมายพันธกิจขององค6การ (Define Organizational Mission) 

3) วิเคราะห6ส่ิงแวดล8อม (Analyze Environment) 

4) กำหนดวัตถุประสงค6 (Set Objectives) 

4.1) กำหนดส่ิงท่ีต8องการ (Determine Requirements) 

4.2) ความพร8อมของทรัพยากร (Access Resources) 

4.3) พัฒนาแผนปฏิบัติการ (Develop Action Plans) 

4.5) นำแผนไปปฏิบัติ (Implement Plans) 

4.6) ติดตามตรวจสอบผลลัพธ6 (Monitor Outcomes) 

             เป_นที ่สังเกตว;าจากขั ้นตอนที่ 3 (วิเคราะห6สิ ่งแวดล8อม) ถึงขั ้นตอนที่ 7 (การติดตาม

ตรวจสอบผลลัพธ6) จะต8องจัดให8มีระบบข8อมูลปcอนกลับ (Feedback) ทุกขั้นตอนและระหว;างขั้นตอน

แต;ละข้ันตอนด8วยกัน ดังภาพท่ี  2.14 
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ภาพท่ี 2.14 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ6 (Strategic Management Process) 

 

Ladda Grote (2012) เสนอแผนยุทธศาสตร6และการจัดการ (Strategic Planning and 

Management) ในการกำหนดวิสัยทัศน6อุดมศึกษา ดังน้ี 

1) สภาพแวดล8อมท่ีเปล่ียนไป 

1.1) Change in Geopolitical Order 

1.2) Societal Domain 

1.3) Global Economics 

1.4) Scientific & Technologies 

2) ผลกระทบกับอุดมศึกษาท่ีตามมา 

2.1) ผลิตบัณฑิตใหม;ท่ีหลากหลาย สนองตลาดแรงงานท่ีเปล่ียนไป 

2.2) มีการเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 

กำหนดส่ิงที่ต2องการ ความพร2อมของทรัพยากร 

พัฒนาแผนปฏิบัติการ 

 

การนำแผนไปปฏิบัติ 

การติดตามตรวจสอบผลลัพธ/ 

กำหนดความหมายพันธกิจขององค/การ 

กำหนดความมุ:งม่ันเชิงกลยุทธ/ 

วิเคราะห/ส่ิงแวดล2อม 

กำหนดวัตถุประสงค/ 

การวางแผนกลยุทธ/ 

ขDอ
มูล

ปVอ
นก

ลับ
 ข2อมูลปHอนกลับ 
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2.3) ขยายโอกาสทางการศึกษาด8วยระบบศึกษาทางไกล 

3) ผลลัพธ6เกิดข้ึนในอุดมศึกษา 

3.1) การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ 

3.2) นโยบายรัฐต;อการอุดมศึกษา 

- Self-Regulation - BlockGrant 

- Accountability - Quality Assurance 

3.3) กลไกโครงสร8างการบริหารสถาบัน 

ลักษณะเฉพาะ เกfา ใหมf 

กลยุทธ6 

โครงสร8าง 

ระบบ 

บุคลากร 

รูปแบบ 

ทักษะ 

คุณค;า 

จุดเน8น 

จุดแข็งของสถาบัน 

ความเป_นผู8นำ 

เน8นความเป_นนักวางแผน 

ปกครองแบบเจ8าขุนมูลนาย 

ถาวร / ไม;เปล่ียนแปลง 

เน8นยศและข้ันตำแหน;ง 

ชอบแก8ป�ญหา 

เน8นการแข;งขัน 

ดีกว;าหรือเสมอตัวกับงานท่ีต้ังเปcา 

ระบบ / สถาบัน 

ความม่ันคง 

เช่ือในความคิดตน 

เน8นความเป_นเจ8าของกิจการ 

ปกครองแบบกระจายเครือข;าย 

ยืดหยุ;น 

เน8นความสามารถ 

ปรับตัวให8ทันต;อเหตุการณ6 

เน8นการสร8างสรรค6งาน 

งานท่ีมีความหมายและแตกต;าง 

สถาบัน / ตัวบุคคล 

ความเปล่ียนแปลง 

กระตุ8นให8เกิดความคิดใหม;ๆ 

 

1.6 การพัฒนากลยุทธ6 

Ladda Grote (2012) ได8นำแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ6 มาใช8ในวงการอุคมศึกษา 

จากเอกสาร Strategic Planning for Higher Education สรุปว;าการวางแผนกลยุทธ6 หมายถึง การ

วางแผนรวมขององค6การที่คำนึงถึงองค6ประกอบด8านสภาพแวดล8อมภายนอกและได8แบ;งกระบวนการ

วางแผนกลยุทธ6ออกเป_น 6 ข้ันตอนคือ 

1) การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมภายนอก (Environment Analysis) 

2) การวิเคราะห6แหล;งทรัพยากร (Resource Analysis) 

3) การต้ังเปcาประสงค6 (Goal Formulation) 

4) การทำแผนกลยุทธ6 (Strategic Formulation) 

5) การออกแบบองค6การ (Organization Design) 

6) การออกแบบแนวปฏิบัติงาน (System Design)  
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การพัฒนากลยุทธ8โดยการการวิเคราะห8 SWOT (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห6 SWOT เป_นการประเมินวิเคราะห6สภาพแวดล8อมขององค6การเพื่อประเมิน 

จ ุ ดแข ็ ง  (Strength) จ ุ ดอ ;อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอ ุปสรรค (Threat)  

การวิเคราะห6 SWOT จะถูกใช8เป_นรากฐานของการกำหนดกลยุทธ6เพื่อบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค6

ขององค6การข8อมูลที ่รวบรวมได8จาก  การวิเคราะห6 SWOT อาจจะเสนอแนะว;าองค6การควรจะ

เปลี่ยนแปลงภารกิจวัตถุประสงค6 นโยบาย หรือกลยุทธ6ขององค6การคำว;า SWOT เป_น คำย;อมาจาก

คำเต็มว;า Strength, Weakness, Opportunity, และ Threat การ วิเคราะห6จะมีประโยชน6อย;างย่ิง

เพราะเป_นการประเมินว;าองค6การอยู ;ในสภาวะอย;างไรเพื ่อทำข8อมูลการวิเคราะห6องค6การไป

ดำเนินการวางแผนกลยุทธ6ต;อไป 

การประเมินจุดแข็ง จุดอ;อน โอกาส และอุปสรรค ขององค6การ (การวิเคราะห6 SWOT) เป_น

ขั้นตอนแรกของการวางแผนกลยุทธ6 ผู8บริหารองค6การสามารถนำข8อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ;อน 

โอกาส และอุปสรรค ท่ีได8จากการประเมินองค6การ และสภาพแวดล8อมมาใช8ประโยชน6ในการพิจารณา

ตัดสินใจหาทาง เลือกเชิงกลยุทธ6ได8 โดจะนำจุดแข็ง จุดอ;อน ของสภาพแวดล8อมภายในมาวิเคราะห6

เปรียบเทียบ กับโอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดล8อมภายนอกเพื่อดูว;าองค6การ กำลังเผชิญกับ

สถานการณ6เช;นใด และภายใต8สถานการณ6เช;นนั้น องค6การควรจะทำอย;างไร ในเชิงกลยุทธ6โดยทั่วไป

การวิเคราะห6 SWOT น้ี ผู8บริหารองค6การจะเผชิญกับสถานการณ6 4 รูปแบบ  

  

 

สถานการณ8ท่ี 3 

"กลยุทธ8การพลิกตัว" 

 

สถานการณ8ท่ี 1 

"กลยุทธ8เชิงรุก" 

สถานการณ8ท่ี 2 

"กลยุทธ8การปaองกันตัว" 

สถานการณ8ท่ี 4 

"กลยุทธ8การแตกตัว" 

 

          

 

สถานการณ8ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส) 

สถานการณ6นี้เป_นสถานการณ6ที่พึงปรารถนาที่สุดเนื่องจากองค6การค;อนข8างที่จะมีจุดแข็ง

ภายใน ค;อนข8างมาก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล8อมก;อนข8างที่จะให8โอกาสแก;

จุดแข็ง จุดอfอน 

โอกาส 

อุปสรรค 
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องค6การในหลายอย;าง ดังน้ันผู8บริหารขององค6การควรกำหนดกลยุทธ6ในเชิงรุก (aggressive strategy) 

เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู;มาเสริมสร8างและปรับใช8 และฉกฉวยโอกาสต;างๆที่เป®ดให8มาหาประโยชน6

อย;างเต็มท่ี 

สถานการณ8ท่ี 2 (จุดอfอน-อุปสรรค) 

สถานการณ6นี้เป_นสถานการณ6ที่เลวร8ายที่สุด เนื่องจากองค6การกำลังเผชิญอยู;กับอุปสรรคจาก

ภายนอก และมีป�ญหาจุดอ;อนภายในอยู;หลายประการ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู8บริหารของ

องค6การ คือ กลยุทธ6การตั้งรับหรือปcองกันตัว (defensive strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีก

ภัยอุปสรรคต;างๆ ที่คาดว;าจะเกิดขึ้นตลอดจนหามาตรการที่จะทำให8องค6การเกิดความสูญเสียที่น8อย

ท่ีสุดรวมท้ังแก8ไขป�ญหา อุปสรรคภายในต;างๆ 

สถานการณ8ท่ี 3 (จุดอfอน-โอกาส) 

สถานการณ6นี้ เปรียบเสมือนกรณีเครื่องหมายคำถามของ SBU เนื่องจากองค6การมีโอกาสท่ี

เป_นข8อได8เปรียบการแข;งขันอยู;หลายประการแต;ติดขัดอยู;ที่มีป�ญหาอุปสรรคภายในที่เป_นจุดอ;อนอยู;

หลายอย;างเช;นกัน ดังนั ้นทางออกสำหรับผู 8บริหารขององค6การ คือ กลยุทธ6การพลิกตัว (turn 

around-oriented strategy) เพื่อขจัดหรือแก8ไขจุดอ;อนภายในต;างๆ ให8พร8อมที่จะฉกฉวยโอกาส

ต;างๆ ท่ีเป®ดให8 

สถานการณ8ท่ี 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) 

สถานการณ6นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล8อมไม;เอื้อต;อการดำเนินงานแต;ตัวองค6การเองมีข8อ

ได8 เปรียบที ่เป_นจุดแข็งอยู ;หลายประการ ดังนั ้นแทนที ่ผู 8บริหารขององค6การจะรอจนกระท่ัง

สภาพแวดล8อมเปลี่ยนแปลงไป ผู 8บริหารขององค6การสามารถที่จะเลือกกลยุทธ6การแตกตัวหรือ

กระจายกิจการ (diversification strategy) เพื่อใช8ประโยชน6จากจุดแข็งที่มีอยู; ในการสร8างโอกาส ใน

ระยะยาวสำหรับผลิตภัณฑ6หรือตลาดอ่ืนๆ แทน 

อนึ่ง การวิเคราะห6 SWOT ดังกล;าวนี้จะต8องอาศัยความสามารถของผู8บริหารขององค6การ ท่ี

จะประเมินว;าองค6การของตนตกอยู;สถานการณ6แบบใด ท้ังนี้เนื ่องจากการวิเคราะห6 SWOT จะมี

ลักษณะในเชิงสัมพันธ6 เพราะแต;ละองค6การนั้นมักจะมีจุดแข็ง-จุดอ;อน และโอกาส-ภัยคุกคามท่ี

ผสมผสานกันไปไม;ชัดเจน หรือโดดเด;นออกมา ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะใช8การให8น้ำหนักเพื่อหาค;า

คะแนนเฉลี่ยออกมาว;าองค6การตกอยู; สถานการณ6ใดโดยวิธีการลงความเห็นของผู8บริหารระดับต;างๆ 

ขององค6การ 

การวิเคราะห8 SWOT  

1) การวิเคราะห6ตำแหน;งสถานภาพขององค6การประเมินสถานภาพขององค6การในป�จจุบันว;า

อยู;ในตำแหน;งที่มีความโน8มเอียงไปในทางที่พึงประสงค6หรือไม;พึงประสงค6หรือไม;เพียงใด  จากการ

สังเคราะห6สภาพแวดล8อมภายนอกขององค6การ   และการสังเคราะห6 สภาพแวดล8อมภายในองค6การ
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พร8อมกับสรุป ลักษณะเด;นเชิงโอกาสและ ลักษณะด8อยเชิงภัยอุปสรรคแล8วชั่งน้ำหนักว;าโน8มอียงไป

ในทาง "เอื้อ" หรือ "ไม;เอื้อ" มากน8อยเพียงใด ในขณะเดียวกันก็สรุปจุดเข็งและจุfอ;อนเชิงทรัพยากร 

แล8วชั่งน้ำหนักว;าโน8มเอียงไป ในทาง "จุดแข็ง" หรือ "จุดอ;อน" มากน8อยเพียงใด จากนั้นจึงทำการ

กำหนดตำแหน;งในตาราง 2X2 ว;าอยู;ในตำแหน;งท่ี "เอื้อและแข็ง" เอื้อแต;อ;อน"ไม;เอื้อแต;แข็ง"และ "ไม;

เอ้ือและอ;อน"        

 

 

 

10 

“เอ้ือและแข็ง” 

10                  0 

 

“เอ้ือและอ;อน” 

10 

“ไม;เอ้ือแต;แข็ง” 

10 
“ไม;เอ้ือและอ;อน” 

  

 

2) พิจารณาทางเลือกกลยุทธ6ในระดับขององค6การเช;น 

เลือกกลยุทธ6การรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) โดยดำเนินงานเฉพาะแผนงานที่มี

ความชำนาญเพียงชนิดเดียวและจะไม;ขยายไปทำแผนงานอื่นหรือเลือกกลยุทธ6การสร8างความเติบโต 

(Growth Strategies) โดยขยายงานด8วยการทำแผนงานอื่นๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือ ไปจากแผนงาน เดิม 

หรือเพิ่มงาน/โครงการ เดิมมีความสมบูรณ6มากขึ้นหรือส;งเสริมโครงการที่สนับสนุนให8ภาคธุรกิจ

เอกชน เข8ามามีสวนร;วม โดยการจ8างเหมาหรือเลือกกลยุทธ6การตัดทอน (Retrenchment 

Strategics) โดยยกเลิก แผนงาน ท่ีหมดความจำเป_นออกไปหรือยกเลิกแผนงานประเภทท่ีมีหน;วยงาน

อื่นที่ทำได8ดีกว;า หรือตัดงาน/ โครงการที่หมดความจำเป_นออกไป หรือยกเลิกงาน โครงการประเภทท่ี

มีหน;วยงานอื่นทำไว8ดีกว;า หรือลดกิจกรรมบางประเภทในงาน/โครงการที่ยังคงต8องทำอยู; หรือโอน

งานให8เอกชนไปทำใน ลักษณะ Privatization 

3) การวิเคราะห6ตำแหน;งของสถานภาพของแผนงาน ประเมินสถานภาพของแผนงานของ

องค6การที่เลือกจะจัดทำว;าอยู;ในตำแหน;งที่มีความโน8มเอียงไปในทางที่พึงประสงค6หรือไม;พึงประสงค6

หรือไม;เพียงใด พร8อมกับสรุปลักษณะเด;นเชิงโอกาสและลักษณะด8อยเชิงภัยอุปสรรค แล8วชั่งน้ำหนัก

ว;าโน8มเอียงไป ในทาง "เอื้อ" หรือ "ไม;เอื้อ" มากน8อยเพียงใดในขณะเดียวกันก็สรุปจุดแข็งและจุดอ;อน

เชิงทรัพยากร แล8วชั่ง น้ำหนักว;าโน8มเอียงไปในทาง"จุดแข็ง"หรือ "จุดอ;อน" มากน8อยเพียงใด จากน้ัน

จุดอfอน จุดแข็ง 

โอกาส 

อุปสรรค 
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จึงทำการกำหนดตำแหน;ง ในตาราง 2X2 ว;าอยู;ในตำแหน;งที่ "เอื้อและแข็ง" "ไม;เอื้อแต;อ;อน" และ "ไม;

เอ้ือและอ;อน" 

4) พิจารณาทางเลือกกลยุทธ6ในระดับของแผนงาน  

เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการผลิตและการให8บริการปรับปรุงระบบการวางแผน 

การติดตาม ผลการปฏิบัติงาน และการ ประเมินผลงาน/โครงการ ส;งเสริมการประสานงาน/โครงการ

ภายใต8แผนงานเดียวกัน สลับสับเปลี่ยนผู8บริหารระดับกอง และระดับฝ¥ายเพื่อให8มีประสบการณ6ใน

งานขององค6การอย;างกว8างขวางสร8างแรงจูงใจของบุคลากรในการดำเนินงาน/โครงการ สนับสนุนการ

มีส;วนร;วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมของงาน/โครงการ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผู 8รับบริการค8นคว8าหาวิธี ลดต8นทุนในการดำเนินงาน/โครงการและระดมเงินทุนจากเงินนอก

งบประมาณแผ;นดิน 

5) การวิเคราะห6ตำแหน;งของสถานภาพของงาน/โครงการ ประเมินสถานภาพของงาน /

โครงการขององค6การที่เลือกจะจัดทำว;าอยู;ในตำแหน;งที่มีความโน8มเอียงไปในทางที่พึงประสงค6หรือไม;

พึงประสงค6หรือไม;เพียงใด พร8อมกับสรุปลักษณะเด;นเชิงโอกาสและลักษณะด8อยเชิงภัยอุปสรรดแล8ว 

ชั่งน้ำหนักว;า โน8มเอียงไปในทาง "เอื้อ" หรือ "ไม;เอื้อ" มากน8อยเพียงใด ในขณะเดียวกัน ก็สรุปจุดแข็ง

และจุดอ;อนเชิงทรัพยากรแล8วชั่งน้ำหนักว;าโน8มเอียง ไปในทาง "จุดแข็ง" หรือ "จุดอ;อน" มากน8อย

เพียงใด จากนั้นจึงทำการ กำหนดตำแหน;งในตาราง 2X2 ว;าอยู;ในตำแหน;งที่ "เอ้ือและแข็ง" เอื้อแต;

อ;อน" "ไม;เอ้ือแต;แข็ง และ"ไม;เอ้ือ และอ;อน" 

6) พิจารณาทางเลือกกลยุทธ6ในระดับของกิจกรรมภายใต8งาน/โครงการ เช;น 

ปรับปรุงรูปแบบของการผลิตและการให8บริการ ส;งเสริมการประสานกิจกรรมภายใต8งาน/

โครงการเดียวกันศึกษาความ เหมาะสมของค;าใช8จ;ายในการดำเนินกิจกรรม พัฒนาบุคลากรทั้งในด8าน

ความรู8และทักษะในการทำงาน และส;งเสริมความรู8แก;ประชาชนผ;านการฝ°กอบรม 

 จากการวิเคราะห6 SWOT ด8วยเทคนิคต;างๆ จะปรากฏจากตารางวิเคราะห6 SWOT ซึ่งมี

ลักษณะเป_นแกนสองเส8นตัดกันระหว;างจุดแข็ง จุดอ;อนภายในองค6การกับแทนโอกาสและอุปสรรค

ภายนอก ทำให8เกิดเป_นช;องว;างสี ่ช;อง เพื่อการวิเคราะห6ช;องที่หนึ่งเป_นการจับคู;ระหว;างโอกาส

ภายนอกกับจุดแข็งภายใน องค6การช;องที่สองเป_นการจับคู;ระหว;างโอกาสภายนอกกับจุดอ;อนใน

องค6การช;องที่สามเป_นการ จับคู;ระหว;างอุปสรรคภายนอกกับจุดอ;อนภายในองค6การเป_นการจับคู;

ระหว;างอุปสรรคภายนอกกับจุดแข็ง ภายในองค6การ 

สถานการณ6ทั้งสี่ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห6 SWOT จะเป_นประโยชน6ต;อการวางแผนกลยุทธ6 

3 ประการ  

1) วิเคราะห6 SWOT จะให8ขอบเขตที่มีเหตุผลเพื่อการประเมินฐานะป�จจุบันและอนาคตของ

องค6การแก;ผู8บริหาร 
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2) ผู 8บริหารสามารถกำหนดกลยุทธ6ทางเลือกขององค6การที่เหมาะสมกับสถานการณ6บน

รากฐานของการวิเคราะห6 SWOT ได8เป_นอย;างดี 

3) การวิเคราะห6 SWOT เป_นระยะจะช;วยให8ผู8บริหารรู8การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล8อม

ภายนอกและสภาพแวดล8อมภายในขององค6การอยู;ตลอดเวลา 

2.5 การประเมินกลยุทธ8 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ6และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ6ดังกล;าวข8างต8นผู8วิจัย

ได8กำหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค6ประกอบของกลยุทธ6ในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ คือ กลยุทธ6มีองค6ประกอบหลักสำคัญ 2 อย;างคือ 1)เปcาหมาย

หรือวัตถุประสงค6ของแต;ละประเด็นกลยุทธ6 (Strategic Issues) ที ่ต8องการจะให8บรรลุได8แก;เข8า

ประสงค6 (Goals) และ 2)  แนวทางในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ6และกลไกลสู;การปฏิบัติเพื่อนำไปสู;

ผลสำเร็จตามเปcาหมายที่วางไว8 ได8แก; กลยุทธ6 (Strategies) มาตรการ (Measures) และตัวชี ้วัด 

(Indicators) ดังน้ี 

1) เปcาประสงค6หรือวัตถุประสงค6ที่ต8องการบรรลุในแต;ละประเด็นกลยุทธ6ประกอบด8วย การ

พิจารณาถึงทิศทางของหน;วยงาน ได8แก; พันธกิจ (Mission) เปcาประสงค6 (Goals)หรือวัตถุประสงค6 

(Objectives)  

1.1) พันธ6กิจ (Mission) 

พันธกิจเป_นภาระหน8าที่พื ้นฐานหรือสิ่งที่องค6การหรือหน;วยงานต8องดำเนินการ

ปฏิบัติซ่ึงแสดงออกมาในรูปลักษณะของงานหรือ กิจกรรมตามกรอบภาระหน8าท่ีท่ีกำหนดไว8 

ลักษณะของพันธกิจ  

ภารกิจที ่ดีจะต8องมีข8อมูลและวัตถุประสงค6พื ้นฐานที่ทำให8องค6การแตกต;างจากองค6การ อื ่นซ่ึง

ประกอบด8วยรายละเอียดสำคัญ 9 ประการดังต;อไปนี้ 1) ลูกค8า เป_นป�จจัยที่องค6การต8องคำนึงถึงโดย

ต8องพยายามตอบคำถามดังน ี ้  1.1) ความต8องการของลูกค 8าค ืออะไร ล ูกค 8าต 8องการอะไร  

1.2) กลุ;มลูกค8าใครเป_นกลุ;มลูกค8าเปcาหมายขององค6การ 1.3) การตอบสนองความต8องการของลูกค8า 

โดยผู 8บริหารต8องสามารถตอบ คำถามว;า "ธุรกิจจะสามารถตอบสนองความต8องการอย;างไร"  

2 ผลิตภัณฑ6 ขอบเขตการทำงานขององค6การ เกี่ยวกับการสร8างสินค8าและบริการในการตอบสนอง

ความต8องการของลูกค8า โดยต8องกำหนดสินค8าและบริการ หลักทั้งในป�จจุบันและอนาคตขององค6การ

ว;าคืออะไร 3) ตลาด ต8องระบุถึงตลาดที่สำคัญในป�จจุบัน  4) ตลาด เปcาหมายขององค6การและ

แนวโน8มของตลาดในอนาคต  5) ปรัชญา เป_นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค6การ ซึ่งบ;งบอกถึง

คำนิยม ความเชื่อ สิ่งที่มุ;งหวัง การคำนึงถึงสังคม และจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค6การ การอยู;รอด

การเจริญเติบโต และการทำกำไร องค6การต8องกำหนดเปcาหมายหลักในการดำเนินงานขององค6การ 

เพื ่อ เป_นแนวทางในการกำหนดภารกิจในด8านอื ่นให8สอดคล8องกันโดยเฉพาะการดำรงอยู ;และ
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พัฒนาการในอนาคต 6) แนวความคิดต;อตนเอง เป_นการอธิบายภาพหรือความต8องการแสดงออกของ

องค6การอย;างเป_นรูปธรรม เพื่อให8สมาชิกเกิดความเข8าใจ และสำนึกที่จะนำไปปฏิบัติ ตลอดจนสร8าง

ความเข8าใจให8บุคคลทั่วไปที่มีต;อความต8องการของธุรกิจ 7) บุคลากร เป_นแนวทางในการกำหนด

คุณสมบัติพื้นฐานของบุคลากรในแต;ละหน8าที่ รวมถึงการพัฒนาทักษะและความสามารถที่ควรจะมีใน

สมาชิกแต;ละคน ซึ่งการระบุการกิจที่ชัดเจนจะช;วยให8การตัดสินใจและการดำเนินงานของพนักงาน

เป_นไปในแนวทางเดียวกัน และการแสดงให8เห็นถึงขององค6การจะเป_นการจูงใจพนักงานในการทำงาน 

8) เทคโนโลยี แสดงสำนึกต8องการเป_นผู8นำด8านเทคโนโลยี โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู;ในอุตสาหกรรมที่มี

เทคโนโลยีสูง หรือสามารถนำเทคโนโลยีมาเสริมสร8างศักยภาพในการดำเนินงาน และการแข;งขัน  

9) ภาพลักษณ6เป_นภาพที่ธุรกิจต8องการให8บุคคลทั่วไปมีความรู8สึกหรือสำนึกต;อตนเองในทิศทางน้ัน 

เช;น ธุรกิจที่รับผิดชอบต;อสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดล8อม หรือห;วงใยผู8บริโภค เป_นต8น ซึ ่งอาจจะ

ดำเนินงานเพ่ือประชาสัมพันธ6หรือด8วยความต้ังใจจริงของผู8บริหาร 

โดยสรุปแล8ว พันธกิจ หมายถึง ภาระหน8าที่พื้นฐานหรือสิ่งที่องค6การหรือหน;วยงานต8อง

ปฏิบัติซึ่งแสดงออกมาในรูปของงานหรือกิจกรรมตามกรอบภาระหน8าที่ที่ได8กำหนดไว8 และการกิจที่ดี

จะต8องมีข8อมูลและวัตถุประสงค6พื้นฐานที่ทำให8องค6การแตกต;างจากองค6การอื่น ซึ่งประกอบด8วย

รายละเอียดสำคัญ , ประการ ได8แก; ลูกค8า ผลิตภัณฑ6 ตลาด ปรัชญาการอยู;รอด แนวความคิดต;อ

ตนเอง บุคลากร เทคโนโลยี ภาพลักษณ6 

1.2) วัตถุประสงค6 (objective) 

ความหมายของวัตถุประสงค6 

วัตถุประสงค6หลักของแผนยุทธศาสตร6 เป_นการแปลงวิสัยทัศน6และพันธกิจมาเป_นเกณฑ6ท่ี

จะต8องบรรลุในช;วงของเเผนฯ วัตถุประสงค6หลักของแผนฯ เป_นผลกระทบที่มุ;งหวังได8จากการพัฒนา 

ยุทธศาสตร6 ยุทธวิธี (แผ;นงานโครงการ)ต;างๆ ของแผนฯ โดยสามารถวัดตรวจสอบได8จากการ

ประเมินผล และหากประเมินได8ว;า การพัฒนาบรรลุเกณฑ6ท่ีกำหนดตามวัตถุประสงค6หลักก็อาจสรุปได8

ว;า การพัฒนาเป_นไปในทิศทางที่วิสัยทัศน6และภายใต8เงื่อนไขที่พันธกิจได8กำหนดไว8  โดยสรุปแล8ว 

วัตถุประสงค6 หมายถึง จุดมุ;งหมายปลายทางที่องค6การต8องการบรรลุผลเพื่อความสำเร็จของการ

ดำเนินงาน 

1.3) ลักษณะของวัตถุประสงค6 

ธงชัย (2539) กล;าวไว8ว;า วัตถุประสงค6ขององค6การ เป_นการระบุหรือบอกให8ทราบเกี่ยวกับส่ิง

ที่องค6การต8องการจะทำให8ได8หรือสิ่งที่องค6การต8องการ จะเป_นสำหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่อยู;ไกล

ออกไป เช;น อาจเป_น 3 ป�ถึง 5 ป�ก็ได8 และวัตถุประสงค6ที่กำหนดขึ้นมานี้ ในทางปฏิบัติควรจะต8อง

สามารถวัดผลได8ตามสมควร 
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ดาลัด (2548) ที่ได8กล;าวไว8ว;าวัตถุประสงค6จะถูกกำหนดในรูปต8องการภายใต8กำหนคระยะ

เวลาที่แน;นอนโดยวัตถุประสงค6สามารถจะจำแนกระยะเวลาออกเป_น 2 ระดับ คือ วัตถุประสงค6ระยะ

ส้ัน ซ่ึงเก่ียวข8องกับเปcาหมายการดำเนินงานท่ีครอบคลุมระยะเวลาไม;นานซ่ึงปกติจะไม;เกิน  1  ป� และ

วัตถุประสงค6ระยะยาวซึ่งเป_นการความต8องการขององค6การที่ครอบคลุมระยะเวลามากกว;า 1 ป� โดย

ปกติองค6การจะกำหนดวัตถุประสงค6ระยะยาวตั้งแต; 3, 5 หรือ 10 ป� และวัตถุประสงค6มักจะถูก

กำหนดในปริมาณที่ชัดเจน และสามารถวัดได8และยังเป_นส;วนสำคัญสำหรับความสำเร็จขององค6การ 

เนื่องจากวัตถุประสงค6เป_นเครื่องกำหนดทิศทางที่เป_นรูปธรรม ซึ่งช;วยประเมินการขอมรับการจัดสรร

ทรัพยากรและการกำหนดกฎเกณฑ6 เพื่อการวางแผนการดำเนินงานอย;างมีประสิทธิภาพที่สำคัญ

วัตถุประสงค6ที ่ดีจะมีลักษณะสำคัญดังนี้ 1) ชัดเจนเป_นรูปธรรม 2) ต8องใช8ความพยายามในการ

ดำเนินการ 3) มีเง่ือนเวลา 4) มีเหตุผล 5) สร8างความเข8าใจร;วมกัน6) สามารถวัดได8 

สรุปได8ว;า วัตถุประสงค6เป_นการระบุหรือบอกให8ทราบเกี่ยวกับสิ่งที่องค6การต8องการจะทำให8

ได8 ในการกำหนดวัตถุประสงค6จะกำหนดในระยะยาวตั้งแต; 3-5 หรือ 10 ป� และมีลักษณะที่ต8องเป_น

รูปธรรมชัดเจนและสามารถวัดได8 

2) แนวทางในการดำเนินงานเชิงกลยุทธ6และกลไกสู;การปฏิบัติเพื่อนำไปสู;ผลสำเร็จตามเข8า

หมายที่วางไว8 ได8แก; การวิเคราะห6สภาพแวดล8อม การกำหนดกลยุทธ6 มาตรการหรือการนำกลยุทธ6ไป

ปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ6ด8วยการประเมินตามตัวช้ีวัด 

2.1) การวิเคราะห6สภาพแวดล8อม (Environmental Scanning) 

Wilson (2006) กล;าวว;า กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ6เริ ่มต8นจากการศึกษาวิเคราะห6 

ตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดล8อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อนำข8อมูลที่ได8จากการ

ตรวจสอบเผยแพร;ให8บุคคลสำคัญภายในบริษัทได8รับทราบ โดยมีจุดมุ;งหมายเพ่ือระบุป�จจัยเชิงกลยุทธ6 

(Strategic Factors) ทั้งป�จจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล8อมภายนอกและภายในป�จจัยเชิงกลยุทธ6ดังกล;าวจะ

เป_นตัวกำหนดอนาคตของบริษัทสำหรับวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล8อมที่ง;ายที่สุดคือ การใช8วิธีท่ี

เรียกว;า SWOT Analysis คือ 

S = Strength (จุดแข็ง) 

W = Weaknesses (จุดอ;อน) 

O = Opportunities (โอกาส) 

T = Threats (อุปสรรค หรือ ข8อจำกัด) 

 

การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมภายนอก (External Environmental) เป_นการวิเคราะห6ป�จจัย

ตัวแปรสองตัว คือ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซึ่งอยู;ภายนอกองค6การ ปกติ

แล8วผู8บริหารระดับสูงของบริษัท (Top Management) ไม;สามารถควบคุมได8ในระยะสั้น เป_นป�จจัยท่ี
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มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู;เสมอ และมีผลกระทบเกี่ยวข8องกับองค6การโดยตรง ซึ่งได8แก;ป�จจัย

เกี่ยวกับงาน (Ask Environment) และป�จจัยทางสังคม (Social Environment) ส;วนการวิเคราะห6

สภาพแวดล8อมภายใน (Internal Environment) ของบริษัทนั้นเป_นการวิเคราะห6อีกสองตัวแปร คือ 

จุดแข็ง (Strength) และจุดอ;อน (Weaknesses) ของบริษัท ซึ่งโดยปกติแล8วผู8บริหารระดับสูงของ

บริษัทก็ไม;สามารถควบคุมได8ในระยะสั้นเช;นเดียวกัน ซึ่งได8แก; โครงสร8าง (Structure) วัฒนธรรม 

(Culture) และทรัพยากร (Resources) ของบริษ ัท จ ุดแข็งของบริษ ัทที ่สำค ัญจะกลายเป_น

ความสามารถหลัก (Core Competencies) ซึ่งบริษัทจะนำมาใช8เพื่อสร8างความได8เปรียบแข;งขัน 

(Competitive Advantage) ของบริษัทSkipper (2006) ได8กล;าวถึงการวิเคราะห6สภาพแวดล8อม 

(Environmental Analysis) ทั ้งสภาพแวดล8อมภายในและกายนอกองค6การไว8ว;า การวิเคราะห6

สภาพแวดล8อมเป_นการระบุภาวะคุกคาม และโอกาสขององค6การในป�จจุบันและในอนาคตที่อาจ   

มีอิทธิพลต;อความสามารถขององค6การในการไปสู;เปcาหมายในที่นี้สภาพแวดล8อมขององค6การเป_นชุด 

(Set) ของระบอบทั้งหมดภายนอกและภายในองค6การอาจมีผลต;อความก8าวหน8าขององค6กรจะไป 

สู;เปcาหมาย 

โดยสรุปแล8ว การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมทั้งภายในและภายนอกองค6กรนั้น นิยมใช8เทคนิค

การวิเคราะห6แบบ SWOT Analysis ซึ่งจะทำให8มองเห็นและมีความเข8าใจในองค6การในประเด็นท่ี

เก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ;อน โอกาส และอุปสรรดสำหรับการดำเนินการกรรมอย;างใดอย;างหน่ึง 

2.2) การกำหนดกลยุทธ6 

กระบวนการการกำหนดกลยุทธ6 (Strategy Formulation) เป_นสิ่งสำคัญสำหรับองค6การ 

เพื่อเป_นการพัฒนาแผนระยะยาวขององค6การ บนรากฐานของการเตรียมความพร8อม ในการค8นหา

เปcาหมายขององค6การภายใต8ความม่ังค่ัง (Wealth) จากการดำเนินธุรกิจในการเสาะหาโอกาสจากการ

ประเมินสภาวะแวดล8อมภายนอก และจุดแข็ง ขององค6การจากการประเมิน 

สภาวะแวดล8อมในองค6กร 

สุเมธ (2552) กล;าวว;า การกำหนดกลยุทธ6ขององค6การ มักจะเก่ียวข8องกับการตัดสินใจในการ

กำหนดวัตถุประสงค6ขององค6การ ที่ประกอบด8วยวิสัยทัศน6(Vision) พันธกิจ (Mission) เปcาประสงค6 

(Goals) และวัตถุประสงค6 (Objective) และกลยุทธ6(Strategy) อย;างไรก็ตามในการกำหนดนโยบาย

ขององค6การ จะต8องสอดคล8องกับการกำหนดกลยุทธ6ของธุรกิจในแต;ละระดับมักมีส;วนประกอบการ

กำหนดกลยุทธ6ระดับบริษัท (CorporateStrategy) กลยุทธ6ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกล

ยุทธ6ระดับหน8าท่ี (Function Strategy) 

สุธี (2552) ให8ทัศนะว;าการกำหนดกลยุทธ6เป_นขั้นตอนหนึ่งในการจัดการเชิงกลยุทธ6  คือ  

การรวบรวมข8อมูลทั้งภายในและภายนอก ก;อนที่จะมีการจัดทำโครงการ โดยใช8เครื่องมือและเทคนิค

การวางแผนกลยุทธ6 คือ การวิเคราะห6 SWOT เป_นการวิเคราะห6เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ;อน โอกาส และ



 
   

47 

อุปสรรคที่มีผลกระทบต;อองค6การ เพื่อเข8าใจถึงสภาพประกอบที่แท8จริงในเรื่องความสัมพันธ6ระหว;าง

องค6การกับสภาพแวดล8อมทั้งภายนอกและภายในทำให8กำหนดกลยุทธ6ที่เหมาะสมกับภารกิจของ

องค6การได8ดีข้ึน ดังน้ี 

 

Strengths 

 ㆍอะไรท่ีองค6กรทำได8ดี 

ㆍอะไรท่ีองค6กรควร จะหลีกเล่ียงทรัพยากร

เป_นเอกลักษณะพิเศษ 

ㆍอะไรท่ีผู8อ่ืนเห็นว;าเป_นจุดอ;อนของเรา 

Weaknesses 

ㆍอะไรท่ีองค6กรปรับปรุงได8 

ㆍอะไรท่ีองค6กรควร จะหลีกเล่ียงทรัพยากร 

ㆍอะไรท่ีองค6กรมีน8อยกว;าผู8อ่ืน 

ㆍอะไรท่ีผู8อ่ืนเห็นว;าเป_นจุดอ;อนของเรา 

Opportunities 

ㆍโอกาสดีๆ อะไรท่ีเป®ดโอกาสให8แก;องค6กร 

ㆍองค6กรสามารถใช8ประโยชน6อะไรจาก 

ส่ิงท่ีคู;แข;งกำลังทำและส;งผลให8องค6กรแนวโน8มท่ี

ดี 

ㆍองค6กรสามารถเปล่ียนจุดแข็งเป_นโอกาสได8 

จุดอ;อนขององค6กรก;อให8เกิดอุปสรรค 

อย;างไร 

Threats 

ㆍแนวโน8มอะไรท่ีเป_นอุปสรรคต;อองค6กร 

ㆍส่ิงท่ีคู;แข;งกำลังทำและส;งผลให8องค6กร

แนวโน8มท่ีดีเกิดความกังวล 

ㆍจุดอ;อนขององค6กรก;อให8เกิดอุปสรรคอะไร 

 

วิทยา และนราศรี (2546) กล;าวว;า การกำหนดกลยุทธ6ในทุกระดับต8องพิจารณาถึงภารกิจ

ขององค6การ และผลลัพธ6จากการวิเคราะห6สถานการณ6ผู8บริหารต8องเริ่มต8นด8วย1) การพัฒนากลยุทธ6

ระดับองค6กร 2) การพัฒนากลยุทธ6ระดับหน;วย 3) การพัฒนากลยุทธ6ระดับหน8าที่โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

1) การพัฒนากลยุทธ6ระดับองค6การ (Developing Corporate - Strategy) เมื่อกำหนดกล

ยุทธ6ในระดับองค6การ ผู8บริหารมีการตัดสินใจ 2 ประการ คือ (1) ต8องตัดสินใจในทิศทางทั้งหมดของ

องค6การ โดยการเตรียมกลยุทธ6หลัก สำหรับแผนหลัก (2) จะต8องตัดสินใจในกลยุทธ6 การจัดสรร

ทรัพยากร รูปแบบของกิจกรรมองค6การท่ีกำหนดวิธีการจัดสรรทรัพยากรให8กับหน;วยต;างๆ 

2) การพัฒนากลยุทธ6ระดับหน;วย (Developing Business-Level Strategy) เป_นกลยุทธ6ท่ี

มุ;งถึงวิธีการแข;งขันในธุรกิจหนึ่ง หรือเป_นวิธีการปฏิบัติซึ่งธุรกิจหนึ่งจะมีการแข;งขันในอุตสาหกรรมใด

อุตสาหกรรมหน่ึง หรือตลาดใดตลาดหน่ึง 
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3) การพัฒนากลยุทธ6ระดับหน8าที่ (Developing Functional-Level Strategy) เป_นกลยุทธ6

องค6การระดับที่ 3 ซึ่งเกี่ยวข8องกับการพัฒนากลยุทธ6ระดับหน8าที่ ผู8บริหารจะกำหนดกลยุทธ6ระดับ

หน8าที่เพื่อให8การสนับสนุนการบริหารกลยุทธ6ระดับหน;วยธุรกิจ กลยุทธ6ระดับหน8าที่มีขอบเขตที่แคบ

กว;ากลยุทธ6ระดับหน;วยธุรกิจ เพราะแต;ละกลยุทธ6จะเกี่ยวข8องกับส;วนของกลยุทธ6ระดับธุรกิจซ่ึง

เกี่ยวข8องกับแต;ละหน8าที่ขององค6การ 6 หน8าที่ คือ การตลาด (Marketing) การเงิน (Finance) การ

ปฏิบัติการ (Operations) หรือการผลิต (Production) 4) ทรัพยากรมนุษย6 (Human Resources) 

การวิจัยและพัฒนา (Research And Development) ทรัพยากรข8อมูล (Information Resources) 

แม8ว;าขอบเขตของแต;ละหน8าท่ีจะมีกลยุทธ6เฉพาะตัว แต;ท้ัง 6 หน8าท่ีจะต8องมีการประสานงานกัน และ

ประสมประสานกับกลยุทธ6ระดับหน;วยธุรกิจกลยุทธ6ในแต;ละหน8าที่มีดังนี้ (1) การตลาด (Marketing) 

หน8าที่การตลาดจะสนับสนุนทุกแบบของกลยุทธ6ระดับหน;วย โดยมุ;งที่ความต8องการของลูกค8า โดย

อาศัยกลยุทธ6ด8านผลิตภัณฑ6 ราคา การจัดจำหน;ายและการส;งเสริมการตลาด (2) การเงิน (Finance) 

หน8าที่การเงินจะให8การสนับสนุนกลยุทธ6 โดยอาศัยการจัดหา และการใช8ทรัพยากรการเงิน การ

วิเคราะห6ต8นทุน กำไร การจัดการทรัพย6สินขององค6การ และการจัดการภาษี ตลอดจนความต8องการ

ในระบบบัญชี (3) การปฏิบัติการ (Operations) หรือการผลิต (Production) เป_นหน8าที่ที่เกี่ยวช8อง

กับการจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนากระบวนการผลิตที ่เหมาะสม (4) ทรัพยากรมนุษย6 (Human 

resources) เพื่อให8การสนับสนุนกลยุทธ6 องค6การต8องพัฒนากลยุทธ6ทรัพยากรมนุษย6 ซึ่งเกี่ยวข8องกับ

ป�ญหา เช;นจำนวนที่ต8องการ ระดับทักษะความต8องการในการฝ°กอบรม การจูงใจ ค;าตอบแทน 

เงินเดือนและผลประโยชน6ต;างๆ (5) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เมื่อกล

ยุทธ6เกี่ยวข8องกับความเป_นนวัตกรรม หรือการปรับปรุงในสินค8าและบริการ หน8าที่การวิจัยและพัฒนา 

(R&D) จะให8การสนับสนุนความต8องการนี้ ซึ่ง R&D จะเกี่ยวข8องกับการคันหาความก8าวหน8าใหม;ๆ 

การปรับปรุงผลิตภัณฑ6เดิม การพัฒนาวิธีใหม; ในการประยุกต6ใช8เทคโนโลยี และ (6) ทรัพยากรข8อมูล

(Information resources) หน8าที่ด8นทรัพยากรข8อมูลจะให8การสนับสนุนกลยุทธ6 โดยการจัดหาข8อมูล

เพื ่อให8การสนับสนุนทุกหน8าที ่ และทุกระดับของการบริหารในหน8าที ่น ี ้ประกอบด8วยระบบ

กระบวนการติดต ;อส ื ่อสาร Transaction Processing System) ระบบข8อม ูลเพ ื ่อการจ ัดการ

(Management Information System) และระบบสนับสนุนการตัดส ินใจ (Decision Support 

System) 

ศิริวรรณ และคนอื่นๆ (2551) กล;าวว;า การกำหนด ยุทธศาสตร6 (Strategy Formulation) 

คือ การนำข8อมูลและความรู8ต;างๆ ที่ได8รับจากการวิเคราะห6ป�จจัยภายนอกและภายในองค6การมา

จัดทำเป_นยุทธศาสตร6ในระดับและรูปแบบต;างๆ รวมทั้งการประเมินและดัดเลือกว;ากลยุทธ6ใดที่มี

ความเหมาะสมกับองค6การมากที่สุด ซึ่งในการกำหนดแผนกลยุทธ6 มีองค6ประกอบที่สำคัญ คือ การ

พิจารณาถึงทิศทางของหน;วยงานได8แก; วิสัยทัศน6ที ่องค6การต8องการบรรลุประเด็นกลยุทธ6และ
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เปcาประสงค6ภายใต8แต;ละประเด็นกลยุทธ6 ในการจัดทำแผนกลยุทธ6นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับการจัดทำ

วิสัยทัศน6 ประเด็นกลยุทธ6 และเปcาประสงค6 เนื่องจากแผนกลยุทธ6เป_นเครื่องมือในการสื่อสารกับ

บุคคลในองค6การเพื่อให8เกิดความเข8าใจในทิศทางความเชื่อมโยงและเป_นเหตุเป_นผลของกลยุทธ6ที่จะ

ใช8ในการดำเนินงานขององค6การ ดังนั้นการจัดทำแผนกลยุทธ6 จึงมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำ 

วิสัยทัศน6 ประเด็นกลยุทธ6 และเปcาประสงค6ของหน;วยงานโดยสรุปแล8ว การกำหนดกลยุทธ6 (Strategy 

Formulation) เป_นขั ้นตอนหนึ่งในการจัดการเชิงกลยุทธ6 คือ การรวบรวมข8อมูลทั ้งภายในและ

ภายนอก ก;อนที่จะมีการจัดทำโดรงการ โดยใช8เครื่องมือและเทคนิคการวางแผนกลยุทธ6 คือ การ

วิเคราะห6 SWOT เป_นการวิเคราะห6เพื่อหาจุดแข็งจุดอ;อน โอกาส  และอุปสรรคที่มีผลกระทบต;อ

องค6การ เพื่อเข8าใจถึงสภาพที่แท8จริงในเรื่องความสัมพันธ6ระหว;างองค6การกับสภาพแวดล8อมท้ัง

ภายนอกและภายในทำให8กำหนดกลยุทธ6ท่ีเหมาะสมกับภารกิจขององค6การได8ดีข้ึน 

2.3) การนำกลยุทธ6ไปปฏิบัติ 

ในการแปลงกลยุทธ6ไปสู;การปฏิบัตินั้น ได8มีการกำหนดแนวทางหรือวิธีการให8อยู;ในรูปของ

ของมาตรการ (Measures) ซึ่งจะสามารถมองเห็นกิจกรรมต;างๆ ที่นำไปสู;การวางแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) สำหรับการดำเนินการซึ่งมีลักษณะเป_นการวางแผนเชิงกลยุทธ6 ลักษณะที่สำคัญของ

การวางแผนไว8ดังน้ี 

(1) การมุ;งเน8นอนาคตโดยการสร8างวิสัยทัศน6เกี่ยวกับทิศทางขององค6การที่จะดำเนินต;อไป

และการระคมสรรพกำลัง รวมทั้งทรัพยากรต;างๆ เพื่อดำเนินการตามทิศทางดังกล;าวซึ่งการวางแผน 

เชิงกลยุทธ6นี้ไม;ใช;เป_นเพียงแต;การวางแผนระยะยาวเพื่อคาดการณ6แนวโน8มในอนาคต และเตรียม

แผนงานรองรับเท;านั้น แต;จะเป_นความพยายามในการกำหนดสภาพการณ6ที่พึงประสงค6ไว8 ล;วงหน8า

และ เปล่ียนแปลงป�จจัยต;างๆ ให8สอดรับกัน 

(2) การมุ;งเน8นจุดหมายรวมขององค6การ โดยการกำหนดวัตถุประสงค6และเปcาหมายที่ชัดเจน 

สามารถนำไปปฏิบัติให8บังเกิดผลได8 ตามช;วงระยะเวลาต;าง ๆ เพ่ือให8บรรลุตามทิศทางท่ีต8องการ 

(3) การมุ;งเน8นกระบวนการ โดยจะต8องดำเนินไปอย;างต;อเนื่อง เป_นวงจรไม;มีที่สิ้นสุด เริ่มต8น

จากการกำหนดการกิจหลัก การวิเคราะห6สภาพแวดล8อมภายนอก และภายใน การวิเคราะห6และจัด

วางกลยุทธ6 การจัดทำแผนงานและโครงงาน การนำกลยุทธ6ไปปฏิบัติการทบทวนและจัดวางกลยุทธ6

ใหม; 

(4) การมุ;งนั้นภาพรวม โดยเน8นระดับของการวิเคราะห6ทั้งองค6การมากกว;า พิจารณาเพียง

ส;วนใดส;วนหนึ่ง หรือเฉพาะแผนงานโครงการและกิจกรรมใด ๆ อังนั้นอิทธิพล ผลกระทบของการ

บริหารเชิงกลยุทธ6จึงมีค;อนข8างสูง และครอบคลุมทั่วทั้งองค6การ และการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดข้ึน

มักจะมีผลต;อเน่ืองไปอีกเป_นเวลาหลายป� 
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คำว;า "มาตรการ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ได8ให8ความหมายของคำ

ว;า "มาตรการ" ไว8ว;า เป_นคำนาม หมายถึง วิธีการท่ีจะปรับเข8าไปสู;ผลสำเร็จซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี  ผู8วิจัย

ได8กำหนดมาตรการในการดำเนินการระดมทรัพยากรทางการศึกษาแต;ละประเภทภายใต8กลยุทธ6ท่ี

กำหนดข้ึนแล8วข8างดัน ซ่ึงเป_นการนำกลยุทธ6ไปดำเนินการเป_นรูปธรรม 

           หลังจากได8มีการกำหนดกลยุทธ6 การประเมินและเลือกกลยุทธ6 โดยมีการวางแผนทรัพยากร

(Resources Planning) การจัดโครงสร8างองค6กร (Organization Structure) และการพัฒนาคนและ

ระบบ (People and Systems) ในการดำเนินการ ผู 8บริหารต8องมีความคิดที ่ชัดเจนในหลาย ๆ 

ประเด็นเช;น เมื่อใช8กลยุทธ6ใหม;องค6การจำเป_นต8องมีการเปลี่ยนแปลงมากเพียงใด จะดำเนินการกับ 

"วัฒนธรรมองค6การ" เพ่ือเป_นหลักประกันว;าการใช8กลยุทธ6น้ีจะประสบความสำเร็จ 

ส;วน Brent (2007) ได8กล;าวถึงการปฏิบัติตามกลยุทธ6(Strategy Implementation) การ

ปฏิบัติตามกลยุทธ6 เป_นกระบวนการดำเนินงานนำกลยุทธ6และนโยบายที่กำหนดไว8ไปสู;การปฏิบัติ 

ด8วยการพัฒนาจัดทำเป_นโปรแกรมดำเนินงาน (Programs) จัดทำงบประมาณ (Budgets) และวิธี

ดำเนินงาน (Procedures ในขั้นนี้อาจเกี่ยวข8องกับ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค6การโครงสร8าง 

และระบบการจัดการท้ังหมดท่ัวท้ังองค6การก็ได8การปฏิบัติตามกลยุทธ6 โดยท่ัวไปแล8วจะเป_นหน8าท่ีของ

สู 8จัดการระดับกลางและระดับสูง(Middle and Lower Level Manager) เท;านั ้น ทั ้งนี ้ผู 8บริหาร

ระดับสูง (Lop Management) เป_นผู8ตรวจสอบเนื่องจากเป_นแผนงานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกล

ยุทธ6จึงมักจะเกี่ยวข8องกับการตัดสินใจประจำวัน (Day-to-Day Decision) ในการจัดสรรทรัพยากร

เพ่ือนำไปใช8ในการดำเนินงาน ดังน้ี 

(1) โปรแกรมดำเนินงาน (programs)คือข8อความท่ีเขียนบ;งบอกถึงกิจกรรมหรือข้ันตอนต;างๆ 

(activities and steps) ที่จำเป_นต8องกระทำเพื่อให8งานที่กำหนดบรรลุเปcาหมาย โดยปกติจะใช8เพียง

ครั้งเดียวโปรแกรมดำเนินงานจะมุ;งเน8นการกระทำว;าต8องทำอย;างไรเป_นไปตามกลยุทธ6 ซึ่งอาจจะ

เกี่ยวช8องกับการจัดโครงสร8างของบริษัทใหม;เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค6การ หรือจำเป_นต8องเริ่มทำ

วิจัยใหม; เป_นต8น 

(2) จัดทำงบประมาณ (Budgets) คือข8อความที่เขียนขึ้นเพื่อบ;งบอกรายการการใช8จ;ายเงิน

ของบริษัท งบประมาณจะบอกรายการการใช8เงินในรายละเอียดในแต;ละโปรแกรม ซ่ึงจะนำมาใช8เพ่ือ

การวางแผนและการควบคุมด8วย บริษัทจำนวนมากต8องการให8บอกผลตอบแทนจากการลงทุน 

(Return On Investment) เป_นจำนวนเปอร6เซ็นต6ไว8ด8วย ก;อนที่ฝ¥ายจัดการจะพิจารณาอนุมัติทั้งน้ี

เพื่อให8เกิดความมั่นใจว;า โปรแกรมใหม;นี้จะทำให8กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นซึ่งจะมีผลทางด8านการสร8าง

คุณกำให8แก;รู8ถือหุ8น ดังนั้นจะเห็นได8ว;างบประมาณไม;เพียงแต;จะใช8เพื่อเป_นแผนในการดำเนินงาน

เท;านั้น แต;ยังปรากฏในงบดุลการเงินแสดงให8เห็นผลที่จะเกิดขึ้นต;อฐานะการเงินของบริษัทในอนาคต

อีกด8วย 
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(3) และวิธีดำเนินงาน (Procedures) คือระเบียบวิธีปฏิบัติ ซ่ึงบอกข้ันตอนหรือเทคนิคในการ

ดำเนินงานในรายละเอียดว;า งานแต;ละอย;างและกิจกรรมต;าง ๆ จะต8องทำอย;างไรบ8างเพื่อให8งาน

บรรลุผลสำเร็จตามโปรแกรมท่ีบริษัทกำหนดไว8 

2.4) การควบคุมกลยุทธ6 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Indicators) ป�จจัยหรือตัวที่บ;งชี ้ว;าการดำเนินงานตามกลยุทธ6หรือ

มาตรการที่กำหนดไว8 มีความคืบหน8าในการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนงาน จนบรรลุเปcาหมาย 

ซึ่งสอดคล8องกับแนวคิดของ Brent (2007) ที่กล;าวว;าการประเมินผลและการควบคุม (Evaluation 

And Control) เป _นการตรวจสอบกิจกรรม และผลการปฏิบ ัต ิงานทั ้งหมดขององค6การเพ่ือ

เปรียบเทียบดูว;าผลการปฏิบัติงานจริง (Actual Performance) กับผลการดำเนินงานที ่มุ ;งหวัง

(Desired Performance) บรรลุผลตามเปcาหมายหรือไม; ผู8จัดการทุกระดับจะนำข8อมูลที่ ได8รับจาก

การประเมินในชั้นนี้เพื่อนำไปเเก8ไขให8ถูกต8อง (Actual Corrective Action) และหาทางแก8ป�ญหา

ต;อไป 

การประเมินและการควบคุมจะเป_นองค6ประกอบหลักสำคัญในขั ้นตอนสุดท8ายของ

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ6 แต;การดำเนินงานในขั้นนี้จะช;วยชี้ให8เห็นจุดอ;อนหรือข8อบกพร;องของ

แผนกลยุทธ6ที่ได8นำไปปฏิบัติมาแล8วก;อนหน8านี้ และยังเป_นตัวกระตุ8นระบบการบริหารงานใหม;ทั่วท้ัง

องค6กรให8เร่ิมต8นการดำเนินงานใหม;อีกในคราวต;อไป 

แนวคิดทฤษฎีการบริหาร เชิงสถานการณ8 (The Contingency Approach) 

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ6นั้นเป_นแนวคิดการบริหารจัดการที่ผู8บริหารจะปฏิบัติซ่ึง

ขึ้นอยู;กับสถานการณ6 หรือเป_นแนวคิดซึ่งเป_นทางเลือกของผู8บริหารในการกำหนดโครงสร8างและ

ระบบควบคุมองค6การ โดยขึ้นอยู;กับสถานการณ6และลักษณะต;าง 1 ของสภาพแวดล8อมภาขนอกที่มี

ผลกระทบต;อการดำเนินงานขององค6การ หรือเป_นวิธีการที่กล;าวถึงองค6การที่มีลักษณะแตกต;างกันซ่ึง

ต8องเผชิญกับสถานการณ6ที่แตกต;างกัน และต8องใช8วิธีการบริหาร จัดการที่แตกต;างกันด8วยทฤษฎีการ

บริหารเชิงสถานการณ6เป_นการประสมประสานแนวคิดในการ บริหารจัดการที่ สำคัญ 4 ประการคือ 

(1) แนวคิดเบนตั้งเดิม (2) แนวคิดเชิงพฤติกรรม (3) แนวคิดเชิงปริมาณ (4) แนวคิดเชิงระบบทฤษฎี

องค6การตามสถานการณ6และกรณี (Contingency Theory) เริ ่มมีบทบาทประมาณ ปลายป� ค.ศ.

1960 เป_นทฤษฎีที่พัฒนามาจากความคิดอิสระ ที่ว;าองค6การท่ีเหมาะสมที่สุดควรจะเป_นองค6การที่มี

โครงสร8างและระบบที่สอดคล8องกับสภาพเวคล8อม และสภาพความเป_นจริงขององค6การ ตั้งอยู;บน

พื้นฐานการศึกษามาสภาพแวดล8อมที่แตกต;างกันของมนุษย6 (Humanistic Environment) ทฤษฎี

องค6การตามสถานการณ6และกรณีนี้มีอิสระมาก โดยมีธรรมชาติ (Natural) เป_นตัวแปรและป�จจัย

สำคัญในการกำหนดรูปแบบ กฎเกณฑ6 และระเบียบแบบแผน มีลักษณะเป_นเหตุเป_นผลและ

สอดคล8องกับสภาพความเป_นจริง สภาพแวดล8อม เปcาหมายขององค6การ โดยส;วนรวมและเปcาหมาย
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ของสมาชิกทุกคนไนองค6การ โดยมีข8อสมมติฐานว;า องค6การท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ องค6การท่ีมีโครงสร8าง

และรูปแบบที่สอดคล8องกับสภาพแวดล8อมของสังคมนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงสภาพภูมิศาสตร6 วัฒนธรรม คำ

นิยม ความเชื่อ การสนับสนุน และความต8องการของสมาชิกในองค6การนั้นด8วย บุคคลที่กำหนดช่ือ

ทฤษฎีองค6การตามสถานการณ6 และกรณีคือ Fiedler นอกจากนั้นก็มี Woodward. Lawrence และ 

Lorch ได8ทำการวิจัยศึกษาเรื่องนี้การบริหารตามสถานการณ6  เป_นแนวคิดที่ว;าไม;มีทฤษฎีหรือวิธีการ

ทางการบริหารวิธีใดที่จะนำไปใช8ได8 ทุกสถานการณ6หรือไม;มีรูปแบบการบริหารแบบใดดีที่สุด การ

บริหารแต;ละแบบและแต;ละวิธีจะก;อให8เกิดผลแตกต;างกันตามสภาวะแวดล8อมแต;ละอย;าง การเลือก

แบบได8ให8เหมาะสมข้ึนอยู;กับสถานการณ6  เพราะแต;ละวิก็มีข8อดีและข8อจำกัดอยู;ในตัว การบริหารที่มี

ประสิทธิภาพจะให8ความสำคัญต;อการเลือกใช8การจัดการให8เหมาะสม  กับแค;ละสถานการณ6ที่เกิดกับ

ป�ญหาแต;ละป�ญหา มีความเชี่ยวชาญที่จะจำแนกวิเคราะห6 และแก8ไขแต;ละสถานการณ6 ซึ่งเป_นความ

จริงว;าป�ญหาแต;ละเรื่องมีสถานการณ6แตกต;างกันทำให8การบริหารเป_นเรื่องที่ยากและ ไม;มีข8อตายตัว

แนวความคิดของการบริหารตามสถานการณ6จึงถือเอาความสัมพันธ6ต;าง ๆ เป_นสำคัญ ไม;ว;าจะเป_น

ความสัมพันธ6ของป�จจัยในองค6กร ความสัมพันธ6ระหว;างป�จจัยนอกองค6กรและความสัมพันธ6ระหว;าง

องค6กรกับสภาพแวด ล8อม และเกิดประโยชน6สูงสุดต;อองค6การการจัดการวิธีนี้มีใช8กันในหลายองค6การ 

โดยพิจารณาว;า 'IF-THEN" ถ8าสถานการณ6เป_นเช;นนั ้น แล8วจึงเลือกกลวิธีที ่คิดว;าเหมาะสมกับ

สถานการณ6นั้น (3]การบริหารเชิงสถานการณ6 (Situational Management Theory) หรือทฤษฎี

อุบัติการณ6 (Contingency Theory) การบริหารในยุคนี้ค;อนข8างเป_นป�จจุบัน ปรัชญาของการบริหาร

เริ ่มเปลี ่ยนแปลงไปจากการมองการบริหารในเชิงปรัชญา ไปสู ;การมองการบริหารในเชิงสภาพ

ข8อเท็จจริง เนื ่องจากในป�จจุบันมนุษย6ต8องประสบกับป�ญหาอยู;เสมอ แนวความคิด ในป� 1967  

Fred E. Fiedler ได8เสนอแนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ6 (Situational Management 

Theory)หรือทฤษฎีอุบัติการณ6 (Contingency Theory) ซึ่งถือเป_นทฤษฎีการบริหารที่ขึ้นอยู;กับใน

เชิงสภาพข8อเท็จจริงด8วยแนวคิด ที่ว;าการเลือกทางออกที่จะไปสู;การแก8ป�ญหาทางการบริหารถือว;าไม;

มีวิธีใดที่ดีที่สุด หากแต;สถานการณ6ต;างหากที่จะเป_นตัวกำหนดว;าควรจะหยิบใช8การบริหารแบบใดใน

สภาวการณ6เช;นนั้น หลักคิดง;ายๆ ของการบริหารเชิงสถานการณ6 นั้นถือว;าการบริหารจะดีหรือไม;

ขึ้นอยู;กับสถานการณ6 สถานการณ6จะเป_นตัวกำหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม 

และผู8บริหารจะต8องพยายามวิเคราะห6สถานการณ6ให8ดีที่สุด โดยเป_นการผสมผสานแนวคิดระหวัง

ระบบป®ดและระบบเป®ด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระบบว;าทุกส;วนของระบบจะต8องสัมพันธ6 

และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน คือมุ;งเน8นความสัมพันธ6ระหว;างองค6การกับสภาพแวดล8อมขององค6การ 

สถานการณ6บางคร้ังจะต8องใช8การตัดสินใจอย;างเฉียบขาด บางสถานการณ6ต8องอาศัย มีส;วนร;วมในการ

ตัดสินใจ บางครั้งก็ต8องคำนึงถึงหลักมนุษย6และแรงจูงใจ บางครั้งก็ต8องคำนึงถึงเปcาหมายหรือผลผลิต

ขององค6กรเป_นหลัก การบริหารจึงต8องอาศัยสถานการณ6เป_นตัวกำหนดในการตัดสินใจ  การบริหารชิง
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สถานการณ6จะคำนึงถึงสิ่งแวดล8อมและความต8องการของบุคคลใน หน;วยงานเป_นหลักมากกว;าที่จะ

แสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใช8ในการทำงาน โดยใช8ป�จจัยทางด8านจิตวิทยาในการพิจารณาด8วย โดยน้ัน

ให8ผู8บริหารรู8จักใช8การพิจารณาความแตกต;างที่มีอยู;ในหน;วยงาน เช;น ความแตกต;างระหว;างบุคคล 

ความแตกต;างระหว;างระเบียบกฎเกณฑ6 วิธีการ กระบวนการ และการควบคุมงาน ความแตกต;าง

ระหว;างความสัมพันธ6ของบุคคลในองค6กร หรือความแตกต;างระหว;างเปcาหมายการดำเนินงานของ

องค6การ เป_นต8น สรุปหลักการของการบริหารโดยสถานการณ6 1) ถือว;าการบริหารจะดีหรือไม;ขึ้นอยู;

กับสถานการณ6 2) ผู8บริหารจะต8องพยายามวิเคราะห6สถานการณ6ให8ดีที่สุด 3) เป_นการผสมผสาน

แนวคิดระหว;างระบบป®ดและระบบเป®ด และยอมรับหลักการของทฤษฎีระหว;างทุกส;วนของระบบ

จะต8องสัมพันธ6และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 4) สถานการณ6จะเป_นตัวกำหนดการตัดสินใจ และ

รูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม 5) คำนึงถึงส่ิงแวดล8อมและความต8องการของบุคคลในหน;วยงาน 

เป_นหลักมากกว;าที่จะ แสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใช8ในการทำงาน โดยใช8ป�จจัยทางด8าน

จิตวิทยาในการพิจารณาด8วย 6) เน8นให8ผู8บริหารรู8จักใช8การพิจารณาความแตกต;างที่มีอยู;ในหน;วยงาน 

เช;นความแตกต;างระหว;างบุคคล ความแตกต;างระหว;างระเบียบกฎเกณฑ6 วิธีการ กระบวนการ  

และการควบคุมงาน เป_นต8น ความแตกต;างระหว;างความสัมพันธ6ของบุคคลในองค6กร ความแตกต;าง

ระหว;างเปcาหมายการดำเนินงานขององค6การ เป_นต8น แนวความคิดทางการบริหารเชิงสถานการณ6

สามารถนำทฤษฎีของ Fiedler มาประยุกต6ใช8ในสถานการณ6ป�จจุบัน ซึ่งทฤษฎีนี้ได8กล;าวไว8 มี 2

ลักษณะดังนี้ 1) การศึกษารูปแบบของผู8นำที่มุ ;งความสัมพันธ6 (Relationship-Oriented Leader) 

เป_นผู8นำที่มุ;งความสัมพันธ6กับเพื่อนร;วมงาน ผู8นำจะสร8างความไว8วางใจ ความเคารพนับถือ และรับฟ�ง

ความต8องการของพนักงาน เป_นผู8นำที่คำนึงถึงผู 8อื ่นเป_นหลัก (Consideration) 2) ผู 8นำที่มุ ;งงาน 

(Task-Oriented Leader) เป_นผู8นำที่มุ;งความสำเร็จในงาน ซึ่งจะกำหนดทิศทางและมาตรฐานในการ

ทำงานไว8อย;างชัดเจน มีลักษณะคล8ายกับผู8นำแบบที่คำนึงถึงตัวเองเป_นหลัก (Initiating Structure 

Style) การบริหารเชิงสถานการณ6 สามารถใช8ทุกทฤษฎีมาประกอบกับประสบการณ6 เพื่อทำให8การ

ตัดสินใจดีที่สุด โดยเฉพาะในยุดที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข;งขันสูงเช;นป�จจุบัน นับเป_นความท8า

ทายและโอกาสในการใช8การบริหารเชิงสถานการณ6ในมุมของผู8บริหาร ท่ีจะพลิกวิกฤติเป_นโอกาสให8ได8

เป_นการใช8ความรู8ความสามรถทั้งศาสตร6และศิลป§ต;างๆที่มีอยู;ในตัวผู8นำ ท;านนั้นให8ประจักษ6ออกมา

ใช8ได8อย;างเต็มสมรรถภาพจริงๆที่เขามีอยู; เพราะสถานการณ6แต;ละอย;างแตกต;างกัน ทฤษฎีกับบาง

สถานการณ6ก็แตกต;างกัน แล8วแต;ผู8นำแต;ละท;านจะเลือกใช8 ดังนั้นการบริหารเชิงสถานการณ6น;าจะ

เป_นการใช8ความรู8ความสามารถทั้งศาสตร6และศิลป§ ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ6(Contingency 

Approach) องค6การไม;ได8เหมือนกันทุกองค6การ ป�ญหามักจะเกิดขึ ้นเมื ่อองค6การมีการปฏิบัติท่ี

คล8ายคลึงกัน ในกรณีของการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร6และหลักการบริหารจัดการที่พยายาม

ออกแบบองค6การ ท้ังหมดให8มีความเหมือนกัน อย;างไรก็ตามโครงสร8างและระบบของการทำงานในแต;
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ละฝcายนั้นก็ไม;สามารถนำมา ประยุกต6ใช8ในระบบการผลิตได8ทั้งหมด จำเป_นต8องปรับให8เหมาะสมกับ

แต;ละสถานการณ6 เช;นในป�จจุบันผู8บริหารจำนวนมากออกแบบองค6การใหม;เรียกว;า องค6การแห;งการ

เรียนรู8 ท่ีจะคอยสนับสนุนให8เกิดการส่ือสารและความร;วมมือกัน ดังน้ันทุกและร;วมกันแก8ป�ญหา ทำให8

องค6การสามารถดำเนินงานไปได8อย;างต;อเนื่อง มีการและมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น แนวคิดทางการบริหาร

เชิงสถานการณ6 เป_นแนวคิดที่เน8นผู8บริหารให8ความสนใจกับสภาพแวดล8อมในสถานการณ6ต;าง ๆ  ของ

องค6การ ตัวแปรต;าง ๆ ในแต;ละสถานการณ6ทางการบริหารมีความแตกต;างกันไปในแต;ละองค6การ 

ดังนั้น ผู8บริหารควรคำนึงถึงความเหมาะสมในการตัดสินใจดำเนินงานภายใต8สถานการณ6 เหล;านี้ให8

สอดคล8องกับความต8องการขององค6การความพึงพอใจของพนักงานกล;าวคือแนวคิดการบริหารเชิง

สถานการณ6ย;อมมีวิถีทางที่ในสภาพแวด ล8อมทางการบริหารที่เหมาะสมกับแต;ละองค6การไม;มีวิธี

แก8ป�ญหาได8ดีที่สุด วิธีเดียวหรือแก8ป�ญหาด8วยวิธีเดียวกันหากแต;มีหลากหลายวิธีในการแก8ไขป�ญหาท่ี

เกิด ข้ึนในองค6การ 

ทฤษฎีภาวะผู8นำตามสถานการณ6 (Situation Leadership Theory) เป_นผู8พัฒนาทฤษฎีน้ีข้ึน 

ในระยะแรกเรียกว;า ทฤษฎีวงจรชีวิตของภาวะผู8นำ (Life-Cycle Theory Of Leadership) โดยได8

แบ;งพฤติกรรมออกเป_นสองมิติ เช;นเดียวกับผลการศึกษาวิจัยที่รัฐโอไฮโอ คือ พฤติกรรมมุ;งงาน  

(Task behavior) ซ่ึงผู8นำจะให8บุคคลหรือกลุ;ม ทำหน8าที่และมีความรับผิดชอบในงานว;า จะทำอะไร 

ทำอย;างไร ทำและทำที่ไหน เป_นต8น และ พฤติกรรมมุ;งสัมพันธ6 (Relationship Behavior) ซึ่งผู8นำ

ติดต;อสื่อสารแบบสองทางหรือมากกว;า พฤติกรรมใดจะเหมาะสมกับสถานการณ6ใดพิจารณาจาก

ความพร8อม (Readiness) ของผู8ใต8บังคับบัญชา ใน 2 ด8านคือ ค8านความสามารถ (Ability) ดูจาก

ความรู8ทักษะ และประสบการณ6ที่จำเป_นสำหรับงาน และด8านความเต็มใจ (Willingness) ที่จะทำให8

งานสำเร็จ ดูจากความเชื่อมั่นความมีพันธะผูกพัน และแรงจูงใจที่จะทำงานนั้น ความพร8อมเหล;านี้จะ

แบ;งได8 4 ระดับที่ต;อเนื่องกัน คือ ระดับต่ำ (RI) ระดับต่ำถึงปานกลาง (R2) ระดับปานกลางถึงสูง (R3)  

และ  ระดับสูง (R4)  ในแต;ละระดับมีเส8นโค8งตัดผ;านซึ่งจะชี้ให8เห็นว;า พฤติกรรมใดจะเหมาะสมกับ

ความพร8อมระดับใด เป_นภาวะผู8นำ4 รูปแบบดังนี้ แบบกำกับ (Telling) ต8องกำหนดสิ่งที่จะทำและ

วิธีการดำเนินงานให8กำกับและควบคุมอย;างใกล8ชิดใช8ในสถานการณ6ที่ผู8ได8บังคับบัญชามีความพร8อม

ต่ำ ไม;มีความสามารถละไม;เต็มใจ หรือจะมีความเสี ่ยงเกินไปถ8าให8รับผิดชอบงานนั้น แบบขาย

ความคิด (Selling) อธิบายถึงสิ่งที่จะทำและให8โอกาสในการทำความเข8าใจในงานที่จะทำนั้น ใช8ใน

สถานการณ6ที่ผู8ใต8บังกับบัญชาไม;มีความสามารถแต;มีความเต็มใจหรือมี ความมั่นใจที่จะทำงานน้ัน 

แบบมีส;วนร;วม (Participating) เน8นการติดต;อสื่อสารสองในการทำงานมาก ใช8กับสถนการณ6ที่ผู8ได8บัง

ดับบัญชามีความสามารถ และมีความเต็มใจหรือความมั ่นใจที ่จะทำงานนั ้น การบริหารตาม

สถานการณ6เป_นทฤษฎีการบริหารที่ผู8บริหารนำมาใช8จัดการกับสิ่ง ต;าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค6การ การท่ี

จะนำทฤษฎีต;าง ๆ มาใช8นั้น เราควรพิจารณาถึงข8อดีและ ข8อเสียของทฤษฎีนั้น ๆ เสียก;อนจะทำให8
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การบริหารจัดการของเราประสบกับความสำเร็จได8 การบริหารเชิงสถานการณ6: บทพิสูจน6ภาวะผู8นำ 

มรรควิถีแห;งการทำสงครามหลักประกันแห;งชัยชนะล8วนอยู;ที่การวิเคราะห6วางแผน อย;างเยี่ยมยุทธ6 

สิ่งนี้คงไม;อาจมีใครปฏิเสธได8 แต;การวิเคราะห6วางแผนนั้นต8องอยู;บนพื้นฐานของการ บูรณาการ

แนวความคิดอย;าง เป_นระบบ การจำแนก (Identifying) ตัวแปรสถานการณ6ภายใต8เงื่อนไขต;างๆ การ

วิเคราะห6 (Analyzing) โอกาสของสภาพการณ6ที่กำลังประสบ(Environment Opportunity) การ

ตรวจสอบศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู; (Competence and Resource) โดยคำนึงถึงเปcาประสงค6

และความต8องการขององค6การ เพื่อกำหนดแนวทางที่สามารถปรับปรุงแก8ไขสถานการณ6ที่มีความ

ซับซ8อนได8อย;าง เหมาะสม บางสถานการณ6อาจเอื ้ออำนวยประโยชน6ให8กับองค6การแต;ในบาง

สถานการณ6อาจสร8าง วิกฤติให8กับองค6การ ได8ในพริบตาความสามารถของผู8นำองค6การในการตระหนัก

รู 8 และตัดสินใจที ่เท;าทันสถานการณ6จึงเป_นเรื ่องที ่สำคัญมาก เมื ่อกล;าวถึงความสำเร็จและ

ความก8าวหน8าขององค6การแต;ละแห;งจะพบว;าป�จจัย หนึ่งที่อยู;เบื้องหลังความสำเร็จคือบทบาทภาวะ

ผู8นำและความสามารถในการ จัดการของผู8บริหารระดับสูงขององค6การนั้นที่สามารถบริหารองค6การ 

บุคคลที่เกี่ยวข8อง และสถานการณ6ที่แปรเปลี่ยนไปได8อย;างมีประสิทธิภาพ บางสถานการณ6อาจต8องใช8

การตัดสินใจอย;างเฉียบขาด บางสถานการณ6อาจต8องอาศัยการมีส;วนร;วมในการตัดสินใจ บางกรณีก็

ต8องคำนึงถึงหลักมนุษยสัมพันธ6และแรงจูงใจ บางกรณีก็ต8องคำนึงถึงเปcาหมายหรือผลผลิตของ

องค6การเป_นหลัก การบริหารต8องอาศัยสถานการณ6เป_นตัวกำหนดในการตัดสินใจ การบริหารเชิง

สถานการณ6จึงน;าสนใจศึกษาในด8านแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห6ถึงป�จจัยต;างๆที่ส;งผลต;อการตัดสินใจ

ในแต;ละสถานการณ6เพื ่อใช8 เป_นแนวทางในการปรับเปล่ียนองค6การให8พร8อมรับทุกรูปแบบของ

สถานการณ6ที่ เปลี่ยนไปและทำให8ผู8นำองค6การเลือกแบบความเป_นผู8นำที่เหมาะสมและเป_นผู8นำ ที่อยู;

ในสภาพที่พร8อมรบตลอดเวลา คำว;า เชิงสถานการณ6 หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ6ที่อาจจะเกิดข้ึน

ได8 ความหมายดังกล;าวนี้ให8ทัศนะต;อการบริหารเชิงสถานการณ6ว;าเป_นวิธีการบริหารที่มีแนวคิดว;าไม;มี

แนวทางใดที่ดีที ่สุด “There is No One Best Way" ความสำคัญขึ้นอยู;กับเกี ่ยวข8องและแนวคิด 

เทคนิคการความสัมพันธ6ของตัวแปรผันสภาพแวดล8อมหรือเหตุการณ6ที ่บริหารที ่เหมาะสมกับ

สภาพแวดล8อมที่จะทำให8เปcาหมายขององค6การประสบ ความสำเร็จอย;างมีประสิทธิภาพ (Fidler, 

2002) สรุปได8ว;า การประเมินผลกลยุทธ6เป_นการดำเนินงานตามกลยุทธ6ที่กำหนดขึ้นนั้นสามารถ

ประเมินผลของการปฏิบัติได8โดยการประเมินผลตามตัวบ;งชี้หรือตัวชี้วัดความสำเร็จจะทำให8ทราบ

ความก8าวหน8าหรือความล8มเหลวของการดำเนินการ ซึ่งจะนำไปสู;การตัดสินใจยกเลิกหรือปรับปรุง

หรือปฏิบัติตามกลยุทธ6ที่กำหนดขึ้น  แนวคิดค8านกลยุทธ6ทั้งในด8านธุรกิจและด8านสถาบันการศึกษา

พบว;าส;วนใหญ;ประยุกต6ใช8มาจากกลยุทธ6ทางธุรกิจ มีแนวคิดของ Fidler ที่เป_นการบริหารเชิงกลยุทธ6

สำหรับโรงเรียนโดยตรง จึงใช8กรอบแนวคิดน้ี ในการพัฒนากลยุทธ6ของการวิจัยในคร้ังน้ี 
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2.2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 2.2.1 ความหมายของการอาชีวศึกษา 

           พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 4 ให8ความหมายเกี่ยวกับอาชีวศึกษา

ว;าหมายถึง กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด8านทักษะวิชาชีพระดับฝ�มือ ระดับ

เทคนิค และระดับเทคโนโลยี (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) 

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ให8ความหมาย การจัดการอาชีวศึกษาว;า 

หมายถึงการเตรียมความพร8อมด8านบุคลากรเพื่อพัฒนาฝ�มือสำหรับอาชีพหนึ่ง หรือกลุ;มอาชีพ สาขา

งานหรือ ตามปกติ จัดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะรวมทั้งในการจัดการเรียนการสอนวิชา

สามัญ การฝ°กปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข8องกับสัดส;วนของวิชาเหล;าน้ัน 

อาจมีได8หลากหลาย แต;ต8องเน8นการฝ°กภาคปฏิบัติ 

  ณรงค6 (2552) กล;าวว;า การอาชีวศึกษา  คือ การศึกษาที่มีเปcาหมายมุ;งมั่นสำหรับการ

พัฒนาคนเพื่อเข8าสู;อาชีพ เพื่อจัดการศึกษาสำหรับพัฒนาคนทั้งก;อนที่จะเข8าทำงาน  หรือทำงานไป

แล8ว โดยเน8นการเพิ่มสมรรถนะให8เพียงพอ ท่ีจะเข8าสู;โลกแห;งอาชีพ สอดคล8องกับความต8องการของ

ตลาดแรงงาน ซ่ึงสามารถจัดได8ท้ังในระบบสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาและตามอัธยาศัย 

    UNESCO (1992) ให8ความหมายถึงการจัดการอาชีวศึกษาไว8ว;า การอาชีวศึกษา หมายถึง

การศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรทางด8านทักษะฝ�มือ ในระดับคุณวุฒิที่ต่ำกว;าระดับปริญญาตรี ที่มีไว8

สำหรับอาชีพหนึ่ง หรือกลุ;มอาชีพต;าง ๆ และงานต;าง ๆ โดยจัดให8มีการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป วิชา

ทฤษฎีสัมพันธ6 และฝ°กภาคปฏิบัติให8มีสัดส;วนของวิชาที่แตกต;างกัน ตามปกติแล8วจะต8องเน8นการฝ°ก

ภาคปฏิบัติ 

           สรุป การจัดการอาชีวศึกษา เป_นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาคนในด8าน

วิชาชีพ ที่มุ;งเน8นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล   ให8มีความรู8ทางด8านทักษะวิชาชีพ

เฉพาะด8าน มีความสามารถในอาชีพ  ในด8านความรู8 ทักษะ และเจตคติ เพื่อพัฒนาคนเข8าสู;อาชีพให8

สอดคล8องกับความต8องการของตลาดแรงงาน 

 

 2.2.2 หลักการและความมุfงหมายในการจัดการอาชีวศึกษา 

  การจัดการอาชีวศึกษา เป_นการจัดการศึกษาที่มีความมุ;งหมาย ในการผลิตและพัฒนา

กำลังคนด8านอาชีพเฉพาะ เพื่อพัฒนากำลังคนให8ตอบสนองความต8องการของประเทศและความ

ต8องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 

ดังนั้น การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจึงต8องมุ;งเน8นให8มีการติดตามเรียนรู8 และพัฒนาด8านเทคโนโลยีให8

เป_นป�จจุบันอยู;เสมอ ซึ่งในเรื่องนี้มีความเห็นที่หลากหลายในทุกภาคส;วน ทั้งในส;วนของกฎหมาย 

แนวคิดของนักวิชาการ และนักบริหาร ในหลายส;วนที ่ม ีแนวคิดที ่แตกต;างกัน (สำนักงาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) การแบ;งแยกแนวคิดสำคัญ ๆ ที่ใช8สำหรับสภาพป�จจุบันของ

อาชีวศึกษาแบ;งเป_น 7 หัวข8อใหญ; ๆ ได8ดังน้ี 

  1)  การมีเอกภาพด8านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจ

จากส;วนกลาง ไปสู;สถานศึกษา สถาบัน และมีการทำงานประสานกันอย;างดีเย่ียม 

  2) การศึกษาด8านทักษะวิชาชีพสำหรับประชาชนในทุกวัย ตั้งแต;วัยเรียน จนถึงวัยทำงาน 

ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อพัฒนาความถนัดและความสนใจในการศึกษาด8านอาชีพ มีความ

ต;อเน่ืองและท่ัวถึง ท้ังในดับพ้ืนฐาน จนถึงระดับปฏิบัติการ 

  3) มีส;วนร;วมกับชุมชน สังคม และสถานประกอบการท่ีใช8แรงงานนักศึกษา ในการร;วมมือ

กันกำหนดนโยบายการผลิตกำลังคน มีการร;วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา มีการ

กำหนดเกณฑ6มาตรฐานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให8ได8ตามเกณฑ6ท่ีกำหนดเพ่ือให8เป_นท่ี

ยอมรับของ ประชาชน ชุมชน และนานาประเทศ   

  4) มีการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ;น มีความหลากหลาย และมีระบบเทียบโอนประสบการณ6 

และเทียบโอนผลการเรียน เพื่อเข8ารับการฝ°กอบรมทักษะวิชาชีพอย;างต;อเนื่อง และเป®ดกว8างสำหรับ

การศึกษาอย;างเป_นระบบและมีความยืดหยุ;นของกระเช8าหลักสูตร 

  5) การมีระบบจูงใจในการทำงาน ให8สถานประกอบการและสถานศึกษาร;วมมือกันจัดทำ

การฝ°กอบรมวิชาชีพ เพื่อความใกล8ชิด และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ทำให8นักศึกษามีการพัฒนาฝ�มือ

ทางด8านเทคโนโลยีในป�จจุบันอยู;เสมอ 

  6) การระดมทรัพยากรจากหลายภาคส;วนทั ้งจากภาครัฐ และเอกชน มีการจัดการ

อาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงการประสานประโยชน6ร;วมกันอย;างเป_นธรรม มีการใช8ทรัพยากรร;วมกันท้ัง

จากกระบวนการจัดการศึกษา เทคนิค ความรู8 เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาต;าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

  7) การมีระบบการพัฒนาบุคลากรครูและคณาจารย6ของอาชีวศึกษาอย;างต;อเนื่อง เพื่อให8

ทันต;อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ได8เสนอแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการ

ผลิตและพัฒนากำลังคนของกลุ;มภาคอุตสาหกรรม ให8มีความเกี่ยวข8องกับสามฝ¥ายนำไปใช8ในการ

ปฏิบัติดังน้ี 

  1) สถานศึกษา ควรทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอนให8สอดคล8องกับสถานการณ6

ป�จจุบันให8มากที่สุด วิเคราะห6ความต8องการใช8กำลังคน เน8นการพัฒนาความรู8 ทักษะ และภาษา 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให8สามารถสื่อสาร และทำงานร;วมกันในกลุ;มสากลได8 รวมทั้งความสามารถ

ด8านคอมพิวเตอร6สารสนเทศให8มีการใช8งานในการทำงานได8อย;างชำนาญ ขยายการจัดการศึกษาระบบ

ทวิภาคี และสหกิจศึกษา เพื่อเน8นการฝ°กปฏิบัติในสถานประกอบการ เพื่อให8ได8ฝ°กงานกับสถานการณ6

จริงจนมีความชำนาญในระหว;างการศึกษา มีความร;วมมือกับสถานประกอบการในการฝ°กปฏิบัติให8
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ความร;วมมือ และสนับสนุนการจัดการศึกษาร;วมกันตั้งแต;การวิเคราะห6หลักสูตร การร;วมมือกันผลิต

นักศึกษาและการฝ°กงานในสถานประกอบการ เพื่อส;งเสริมให8นักศึกษาสายอาชีพได8มีการผลักดัน

ระบบการศึกษาให8เป_นมาตรฐานสากล พัฒนาการวัดผลโดยการวัดจากความสามารถในการปฏิบัติ 

คุณธรรม จริยธรรมให8มากขึ้น อีกทั้งพัฒนาสถานศึกษาให8เป_นศูนย6กลางความเป_นเลิศทางวิชาการ 

ร;วมมือกับสถานประกอบการเพื่อการวิจัยพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ6ที่ใช8งานได8

ในสถานประกอบการ 

  2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีการวางแผนการผลิตและพัฒนา

กำลังคนในอนาคตร;วมกันกับผู8ใช8งานจากสถานประกอบการและการจัดการศึกษาร;วมกันระหว;าง

ภาครัฐ และเอกชน ให8สอดคล8องกับความต8องการ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให8ได8ทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ จัดให8มีกลไกการประสานงานความร;วมมืออย;างเป_นรูปธรรม ระดมความคิดในทุกฝ¥ายท่ี

เกี่ยวข8องในทุกระดับ ทุกกระบวนการ และสำรวจความต8องการกำลังคนที่แท8จริงจากทั้งของประเทศ 

และภาคการผลิต การวางแผนการผลิตกำลังคน พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ

กำหนดทิศทางการพัฒนากำลังคนสายอาชีพเพื่อการทำงาน จัดทำฐานข8อมูลภาครัฐเกี่ยวกับกำลังคน 

ให8เป_นระบบ ให8มีการแลกเปลี่ยนและใช8ประโยชน6จากข8อมูลโดยรวมอย;างเป_นระบบ เร;งรัดให8มีระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพและจัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รวมท้ังผลักดันให8มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพท่ีสามารถ

เชื่อมโยงโลกของการทำงานและการศึกษาโดยการเทียบโอนประสบการณ6และความรู8 เร;งรัดปฏิรูป

หลักสูตรสายอาชีวศึกษาให8เป_นลักษณะที่ผู8ใช8เป_นผู8กำหนดและเป_นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปรับปรุง

กฎหมาย หรือวางมาตรการที่หลากหลายเพื่อจูงใจให8สถานประกอบการเข8าร;วมจัดการศึกษา และ

ฝ°กอบรมให8กับพนักงานหรือลูกจ8างให8มากข้ึน 

  3) สถานประกอบการ ควรให8ความร;วมมือกับสถานศึกษาในการฝ°กประสบการณ6ของ

นักศึกษา เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาวิทยากร และเป_นแหล;งเรียนรู8ในรูปแบบต;าง ๆ ร;วมกัน

เป_นเครือข;ายทางวิชาการหรือศูนย6ฝ°กร;วมในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป_นแหล;งพัฒนากำลังคนร;วมกัน

กับสถาบันการศึกษา ร;วมกันสร8างงานและอาชีพใหม; ๆ เพ่ือรองรับรองคุณวุฒิการศึกษาที่ตอบสนอง

ความต8องการของภาคอุตสาหกรรม กำหนดพิจารณาค;าตอบแทนให8ได8ตามความสามารถ ร;วมกัน

วางแผนในการผลิตและพัฒนากำลังคนในทุกภาคส;วน มีการแนะแนวอาชีพและการส;งเสริมอาชีพใหม; 

ๆ เพ่ือให8ภาคอุตสาหกรรมได8มีการพัฒนาโดยใช8เทคโนโลยีการศึกษา และการพัฒนานวัตกรรมร;วมกัน

อย;างสร8างสรรค6สำหรับการทำงานในอาชีพอย;างเป_นระบบ 

 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ได8กำหนดความมุ;งหมายในการจัด

อาชีวศึกษาและการฝ°กอบรมอาชีพ ต8องมีการจัดการด8านวิชาชีพที่สอดคล8องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห;งชาติ และแผนการศึกษาแห;งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด8านวิชาชีพระดับฝ�มือ 

ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั ้งเป_นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให8สูงขึ ้นเพื ่อให8
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สอดคล8องกับความต8องการของตลาดแรงงาน นำความรู8ในทางทฤษฎีและปฏิบัติสู ;สากล และภูมิ

ป�ญญาไทย ผสานรวมกัน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่เป_นเอกลักษณ6 ระดับสากล มีสมรรถนะ

ท่ีสามารถนำไปประกอบอาชีพ ได8โดยอิสระ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2551) 

 สรุป การจัดการอาชีวศึกษาเป_นการจัดการเรียนการสอนด8านวิชาชีพให8สอดคล8องกับความ

ต8องการตลาดแรงงาน สอดคล8องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ และแผนการจัด

การศึกษาแห;งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด8านทักษะฝ�มือทั้งทางด8านช;างฝ�มือ เทคนิค และ

เทคโนโลยี โดยผ;านกระบวนการจัดการศึกษาด8านอาชีพอย;างเป_นระบบ มีความร;วมมือกันระหว;าง

สถานประกอบการ การจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประสานความร;วมมือกันใช8ทรัพยากร

ร;วมกันเพ่ือการจัดการศึกษาอย;างเป_นระบบ มีการกำหนดมาตรฐานอาชีพ สร8างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

เพื่อกำหนดเกณฑ6มาตรฐานวิชาชีพสูงสากล และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให8นักศึกษามี

ความสามารถเทียบเท;ากับสากลในระดับวิชาชีพ เพื่อสามารถให8นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได8

อย;างอิสระ และมีองค6ความรู8เก่ียวกับวิชาชีพเพียงพอต;อการทำงาน 

 2.2.3 รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา 

  ตามมาตรา 20 แห;งพระราชบัญญัติการศึกษาแห;งชาติ พ.ศ. 2542 แก8ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให8 การจัดการอาชีวศึกษา การฝ°กอบรมวิชาชีพ ให8จัดในสถานศึกษาของรัฐ 

สถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร;วมมือกันระหว;างสถานศึกษากับสถาน

ประกอบการได8 ทั ้งนี ้เพื ่อให8การจัดการอาชีวศึกษาเป_นไปตามกฎหมายที่เกี ่ยวข8อง (สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห;งชาติ, 2545) หากพิจารณาตามมาตรา 15 แห;งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห;งชาติ พ.ศ. 2542 แก8ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให8การจัดการอาชีวศึกษาสามารถ

ทำได8 3 รูปแบบ คือ 1) การศึกษาในระบบ กระบวนการจัดการศึกษาในระบบ มีความมุ;งหวังให8

สถานศึกษาจัดการศึกษาด8วยวิธีการศึกษาที่เน8น หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ

ประเมินผลการศึกษา เป_นเงื่อนไขที่แน;นอน มีการกำหนดระยะเวลาการพัฒนาอย;างชัดเจน ตั้งแต;ต8น

จนจบ โดยใช8ระยะเวลาเป_นป�การศึกษาร;วมกันทั้งระบบ 2) การจัดการศึกษานอกระบบ เป_นระบบ

การจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ;นในการกำหนดเปcาหมาย วิธีการจัดการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา

การจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลมีความยืดหยุ;นทั้งระบบ ตามเงื่อนไขของนักศึกษา หรือความ

เหมาะสมในทุกส;วนร;วมกันการจัดการศึกษาประเภทนี้ไม;มีการเริ่มหรือจบพร8อมกันทั้งระบบ อาจจะมี

การกำหนดหลักสูตรเฉพาะ เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝ°ก หรือระยะเวลาการฝ°กตามหลักสูตรได8ตามความ

เหมาะสม เพื่อให8การพัฒนาวิชาชีพสอดคล8องกับความต8องการของนักศึกษา 3) การจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย เป_นกระบวนการจัดการศึกษาที่เน8นผู8เรียนเป_นสำคัญ ให8ผู8เรียนได8ออกแบบหลักสูตรจัดการ

เรียนรู8ตามความสนใจของตนเอง ตามกระบวนการกระเช8าของหลักสูตร มีการพัฒนาเตรียมความ
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พร8อมและสร8างโอกาส เวลา และสถานที่ด8วนตนเอง จากบุคคลที่มีประสบการณ6 มีความรู8 เพื่อพัฒนา

ตนเองให8เหมาะสมกับความต8องการ ความสามารถ กำลังคน และป�จจัยด8านอ่ืนท่ีเหมาะสม 

 ทั้งนี้แต;ละสถานศึกษาอาจจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบ

รวมกันก็ได8 โดยให8มีกระบวนการเทียบโอนผลการเรียน การสะสมหน;วยกิต หรือเป_นการเรียนจาก

สถานศึกษาในหลายที่เพื่อความเหมาะสม รวมทั้งการเรียนนอกระบบ และตามอัธยาศัย สามารถมี

การพัฒนาการฝ°กประสบการณ6 หรือการทำงานได8เหมือกันกับการเรียนในระบบ เพื่อให8การศึกษามี

ความยืดหยุ;นและรองรับผู8เรียนตามความเหมาะสมในทุกส;วน 

 

2.3 นโยบายการเพ่ิมปริมาณผู~เรียนอาชีวศึกษา 

 การวางแผนการผลิตกำลังคนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรสอดรับกับทิศทางใน

การพัฒนาประเทศระยะ 20 ป� และตามกรอบวิสัยทัศน6และเปcาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห;งชาติฉบับที่ 12 ที่ให8ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ;งสู;การเปลี่ยนผ;าน

ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได8ปานกลางไปสู;ประเทศที่มีรายได8สูง โดยกำหนดตำแหน;งทาง

ยุทธศาสตร6ของประเทศ ให8ประเทศไทยเป_นประเทศรายได8สูงที่มีการกระจายรายได8อย;างเป_นธรรม 

เป_นศูนย6กลางด8านการขนส;งและโลจิสติกส6ของภูมิภาค สู;ความเป_นชาติการค8าและบริการ (Trading 

and Service Nation) รวมทั ้งการพัฒนาอุตสาหกรรม First S-curve และ new S-curve และ

นโยบายประเทศไทย 4.0 รวมไปถึงโครงสร8างพื ้นฐานของอุตสาหกรรม digital การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในส;วนของพื้นที่ติดชายแดนและพื้นที่ไม;ติดชายแดน เช;น การก;อสร8างเขตพื้นท่ี

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor : EEC) โดยต8องมีการ

กำหนดเป_นยุทธศาสตร6เพื่อนำไปขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนา กำลังคนไปสู;การปฏิบัติที่เป_นรูปธรรม 

ดังน้ี  

ยุทธศาสตร6ท่ี 1: ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับการศึกษาให8เป_นท่ี

ยอมรับ  

ยุทธศาสตร6ท่ี 2: ยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาให8มี

มาตรฐานสอดคล8องกับความต8องการของสาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  

ยุทธศาสตร6ท่ี 3: การเพิ่มจำนวนและคุณภาพผู8สำเร็จการศึกษาสายอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ

ด8าน S&T  

ยุทธศาสตร6ท่ี 4 : การนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

ยุทธศาสตร6ท่ี 5 : การบริหารจัดการความไม;สอดคล8องระหว;างอุปสงค6และอุปาทาน  

จากยุทธศาสตร6ทั้ง 5 ยุทธศาสตร6 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป_นหน;วยงาน

ท่ีรับผิดชอบในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร6เหล;าน้ีและบูรณาการการทำงานร;วมกับหน;วยงานท่ีเกี่ยวข8อง
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ภายในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งภาคีเครือข;ายที่เกี่ยวข8องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให8การ

ดำเนินงานจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ;งผลิต

และพัฒนากำลังคนตามความต8องการแรงงานและอุปาทานแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได8

อย;างมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร8สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร6ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพผู8เรียน 

กลยุทธ6ท่ี 1 ประเมินและพัฒนาอาชีวศึกษา 

กลยุทธ6ท่ี 2 ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ยุทธศาสตร6ท่ี 2 เพ่ิมปริมาณผู8เรียนสายอาชีพ 

กลยุทธ6ท่ี 3 เพ่ิมปริมาณผู8เรียนสายอาชีพ 51 : 49 

กลยุทธ6ท่ี 4 สร8างและกระจายโอกาส  

กลยุทธ6ท่ี 5 ปรับภาพลักษณ6อาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร6ท่ี 3 ส;งเสริมการมีส;วนร;วมทุกภาคส;วน 

กลยุทธ6ท่ี 6 สร8างความร;วมมือกับภาคเอกซนในทุกระดับ  

กลยุทธ6ท่ี 7 พัฒนาระบบความร;วมมือท้ังในและต;างประเทศ  

กลยุทธ6ท่ี 8 สร8างเครือข;ายอาชีวศึกษาอาเซียน 

ยุทธศาสตร6ท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

กลยุทธ6ท่ี 9  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแนวใหม; 

นโยบาย เปaาหมาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 - 2569 

1. ด~านการเพ่ิมปริมาณผู~เรียนสายอาชีพ กำหนดเปaาหมายของการดำเนินงานโดย 

1.1 รักษาเปcาหมายผู8เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู8เรียนในระดับ ปวส. 

1.2 ลดป�ญหาการออกกลางดัน โดยวางเปcาหมายให8ลดลงร8อยละ 5 ด8วยการปcองกัน/ดูแล 

รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก8ป�ญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห6แก8ป�ญหาเซิงระบบ 

กลุ;มเปcาหมายใน 50 วิทยาลัยท่ีมีป�ญหาการออกกลางคันสูง 

1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนท่ีและภาพรวมตามความต8องการในแต;ละสาขา  

1.4 เป®ดโอกาสให8นักเรียนเข8าเรียนสายอาชีพด8วยระบบโควต8า 

1.5 เข8าถึงกลุ;มเปcาหมายผู8มีส;วนสำคัญต;อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเซิงรุก ได8แก;  

นักเรียน และผู8ปกครอง 

2. ด~านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพ 

2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี สาขาอาชีพ การขยายกลุ;มเปcาหมาย 

2.2 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ;มจังหวัด 18 กลุ;มจังหวัดและ 
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กรุงเทพมหานคร รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคละ 1 แห;ง จำนวน 4 แห;ง 

2.3 จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวศึกษาอำเภอในกลุ;มอำเภอช้ันหน่ึง 

2.4 ส;งเสริมการจัดอาชีวศึกษาชายแดนใต8สู;สันติสุข ศูนย6'ฝ°กอบรมอาชีวศึกษา  

อาชีวศึกษาสองระบบ และการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาห8องถิ ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก;

ผู8ด8อยโอกาส 

2.5 มุ;งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาท่ีเป_นความต8องการของตลาดแรงงาน สาขาท่ีเป_น 

นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข;งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษา

เฉพาะทาง อาทิ ป®โตรเคมี การ สร8างเกษตรกรรุ;นใหม; ครัวไทยสู;ครัวโลก พลังงานทดแทนโลจิสติกส6/

รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต6ไฟฟcา อิเล็กทรอนิกส6 ท;องเท่ียว/โรงแรม ฯลฯ 

2.6 ขยายกลุ;มเปcาหมายอาชีวศึกษาในโรงเรียนการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาเพ่ือ 

คนพิการ อาชีวศึกษาวัยแรงงาน อาชีวศึกษาสูงวัยอาชีวศึกษาเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ 

ศูนย6ซ;อมสร8าง เพื ่อชุมซน เทียบโอนความรู8และประสบการณ6 เพื ่อต;อยอดและพัฒนาทักษะท้ัง 

Upgrade Skill และ Reskill ร;วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจำ ค;ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

2.7 สนับสนุนให8หน;วยงาน/องค6กร ร;วมจัดอาชีวศึกษาซ่ึงได8แก; สถานประกอบการ อปท.  

และภาคเอกซน จากสาขาอาชีพต;างๆ ฯลฯ 

2.8 จัดอาชีวศึกษาทางเลือก อาชีวศึกษาทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร6  

อาชีวศึกษาอินเตอร6 และอาชีวศึกษาเทียบโอนประสบการณ6 

2.9 เพ่ิมซ;องทางการเรียนอาชีวศึกษาด8วย อาชีวศึกษาทางไกล และเครือข;ายวิทยุเพ่ือ 

การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network) 

3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห8องเรียน ส;งเสริมคุณภาพและสร8างความเข8มแข็งใน 

การพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย 

- พัฒนาการจัดการเรียนรู8ตามแนวทาง Constructionism, Project Based  

Learning, Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ6จากการเรียนในสถานที่จริง/

สถานการณ6จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู8และถ;ายทอดประสบการณ6จากครูรุ;นพ่ี สู; 

ครูรุ;นใหม; (นิเทศ ภายใน) และการนิเทศทางไกล 

- สร8างความเข8มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให8ทุกวิทยาลัยผ;านการ 

ประเมินคุณภาพ ภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร8อมรับการประเมินระดับสากล 

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให8เป_นไปตามวัตถุประสงค6ของการจัดต้ัง 

ตามความต8องการของพ้ืนท่ี และการให8บริการกลุ;มเปcาหมายพิเศษ เช;น คนพิการ สูงวัย สตรี ฯลฯ 
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- ใช8 ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร8อมในด8าน Hardware ส่ือการ 

เรียนการสอน ส;งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน6และจัดตั้งวิทยาลัยต8นแบบการใช8 ICT เพื่อการ

เรียนการสอน 

- พัฒนาครู สร8างเครือข;ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให8ครูทำ 

วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

- จัดหาส่ือ/หนังสือ วัสดุฝ°ก อุปกรณ6การเรียนการสอน ท่ีทันสมัยและเพียงพอ 

3.2 ระดับผู8เรียน ยกระดับความสามารถของผู8เรียนเพ่ือให8ผู8สำเร็จอาชีวศึกษามีขีด 

ความสามารถใน การแข;งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทำงานตาม

ตำแหน;งหน8าท่ี (Function Competency) โดยใช8 V-NET การประเมินด8านมาตรฐานวิชาชีพและการ

ประเมินระดับห8องเรียน สร8างเสริม ทักษะอาชีพในอนาคตด8วยกิจกรรมองค6การวิชาชีพ ปลูกฝ�ง

คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตยความมีวินัย เสริมสร8างทักษะชีวิต ความสามารถด8านนวัตกรรม/

สิ ่งประดิษฐ6 การเป_นผู 8ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิด บนพ้ืนฐาน Competency Based 

Technology Based Green Technology และ Creative economy รวมทั ้งการแก8ป�ญหาด8าน

พฤติกรรมและการใช8เวลาให8เกิดประโยชน6 อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และ การปcองกัน/

แก8ไขการทะเลาะวิวาท 

3.3  เตรียมผู8เรียนสู;การเป_นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจำนวนสถานศึกษา English  

Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัดใช8หลักสูตร/สื่อต;างประเทศ สนับสนุนการ

ฝ°กงานต;างประเทศ/บริษัท ต;างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด8านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

ส;งเสริมการเรียนรู8ภาษาประเทศคู;ค8า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN 

   4. ด~านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4.1 ด8านบริหารท่ัวไปประยุกต6ใช8เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช8ในการบริหารจัดการ ได8แก;  

Web Portal, E-office และ Data based รวมท้ังการปรับภาพลักษณ6เซิงบวก 

4.2 ด8านงบประมาณ ใช8แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB  

และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจำเป_นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตาม

นโยบายการกระจายอำนาจ จัดซื ้อจัดจ8าง จัดหางบประมาณค;าสาธารณูปโภคและค;าจ8างครูให8

เพียงพอ 

4.3 ด8านบริหารงานบุคคล สร8างเครือข;ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ8าง พนักงานราชการ 

ให8เพียงพอ รวมท้ังการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลชองสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4 ด8านการสร8างความร;วมมือทุกภาคส;วนท้ังในประเทศและต;างประเทศเพ่ือพัฒนาการจัด 

อาชีวศึกษา ดังน้ี 

- ประเทศเพ่ือนบ8าน ประเทศในกลุ;มอาเซียน 
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- องค6การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค8า กระทรวงแรงงาน  

กระทรวง อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การ'ฝ°กงาน ฯลฯ 

- องค6การระหว;างประเทศ ได8แก; VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ  

UNIVOC ฯลฯ 

- ประเทศต;างๆ ในภูมิภาคชองโลกได8แก; สาธารณรัฐประซาซนจีน อิสราเอล ญ่ีปุ¥น  

เดนมาร6ก เยอรมัน ฯลฯ 

 

2.4 ระบบนิเวศของจังหวัดภูเก็ต 

นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล มีหลักการแนวคิดประเทศไทย 4.0 การเตรียมคนไทย 4.0 

ต8องการปรับเปลี ่ยนโครงสร8าง เศรษฐกิจ ไปสู ; “Value–Based Economy” หรือ“เศรษฐกิจท่ี

ขับเคลื่อนด8วยนวัตกรรม” โดยมีฐาน คิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค8า “โภคภัณฑ6” ไปสู;สินค8า

เชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการ ขับเคลื่อนประเทศด8วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู;การขับเคลื่อนด8วย

เทคโนโลยี ความคิดสร8างสรรค6 และ นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน8นภาคการผลิตสินค8า ไปสู;การ

เน8นภาคบริการมากขึ้น เพื่อเตรียมการก8าวสู;โลกที่หนึ่ง เปรียบเสมือนการตระเตรียมเมล็ดพันธุ6ใหม; 

ด8วยการบ;มเพาะคนไทยให8เป_น “มนุษย6ที่สมบูรณ6ในศตวรรษที่ 21” ควบคู;ไปกับการพัฒนา “คนไทย 

4.0 สู;โลกที่หนึ่ง” คนไทยเป_นมนุษย6ที่สมบูรณ6ในศตวรรษที่ 21 คือ คนไทยที่มีป�ญญาที่เฉียบแหลม 

(Head) มีทักษะท่ีเห็นผล (Hand) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง (Health) และมีจิตใจท่ีงดงาม (Heart) ด8วยการ 

“การปรับเปล่ียนระบบนิเวศการเรียนรู8” ของคนไทย  

 2.4.1 ความหมายของระบบนิเวศการเรียนรู~ 

อัจฉรา จุ8ยเจริญ Chief Learning Officer บริษัทแอคคอม แอนด6อิมเมจ อินเตอร6เนชั่นแนล 

ให8ความหมายของระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ6ระหว;างสิ่งมีชีวิต

กับสิ่งแวดล8อม หากระบบมีความสัมพันธ6ที่สมดุล ก็จะสามารถดำรงอยู;หรือเติบโตต;อไปได8ยาวนาน

และการเรียนรู8 (Learning) ถึงแม8มนุษย6เราจะเรียนรู8อยู;ตลอดเวลา แต;ในอดีตเรามักจะมองว;าการ

เรียนรู8เกิดขึ้นเมื่อเราอยู;ในห8องเรียน มีครูมาสอน หรือมีผู8เชี่ยวชาญมาสอนเรา อันที่จริงแล8วคนเรา

เรียนรู8ตลอดเวลา เรียนที่ไหน เรียนเมื่อไหร;ก็ได8 ไม;จำเป_นต8องเรียนรู8ในขณะที่อยู;ในห8องเรียนหรือ

ระหว;างการสัมมนา 

2.4.2 การสร~างระบบนิเวศการเรียนรู~  

การสร8างระบบนิเวศการเรียนรู8 (Learning Ecosystem) ที่ดีจึงต8องพิจารณาทุกป�จจัยของ

องค6กรนั้นๆ เข8าใจประโยชน6ของการใช8เทคโนโลยีร;วมกับวิธีการเรียนรู8อื่นๆ และให8อิสระกับผู8เรียนใน

การเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง การใช8เวลาอย;างมีผลิตภาพ และเอื้อไปสู;ประโยชน6โดยรวม

ขององค6กร 
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2.4.3 รูปแบบของระบบนิเวศการเรียนรู~ (Learning Ecosystem) 

ผู8เชี่ยวชาญอาจมีวิธีจัดกลุ;มรูปแบบแตกต;างกันไป สำหรับดิฉัน การออกแบบรูปแบบการ

เรียนรู8และสิ่งแวดล8อม เพื่อเอื้ออำนวยการเรียนรู8อย;างต;อเนื่องในองค6กร ควรประกอบด8วย 3 รูปแบบ 

คือ Formal, Social และ Reinforcement 

· การเรียนรู8แบบเป_นทางการ (Formal Learning) คือการเรียนรู8ในห8องเรียน เรียนรู8ทาง e-

learning หรือจากสื่อการเรียนรู8ต;าง ๆ ที่มีกำหนดหัวข8อแน;นอนและวัตถุประสงค6เฉพาะเจาะจง 

ผู8เรียนควรได8รับอิสระและมีส;วนร;วมในทางเลือกที่ตนเองเรียนรู8ได8ดีที่สุด สิ่งแวดล8อมควรแตกต;าง 

น;าสนใจและไม;จำเจ 

• การเรียนรู8ผ;านปฏิสัมพันธ6หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Social Learning) หัวข8ออาจ

มาจากความสนใจของกลุ;มเอง การเป®ดโอกาสให8มีกลุ;มเครือข;ายผู8สนใจเรื่องเดียวกัน ได8มาพูดคุย

แลกเปลี่ยนต;อยอดความคิด (Networking) ซึ่งช;วยสร8างความรู8สึกเชิงบวกให8กับสิ่งที่ได8เรียนรู8 และได8

เรียนรู8จากบุคคลภายนอกอีกด8วย 

• การส;งเสริมการต;อยอดความคิด (Learning Reinforcement) เพื ่ออำนวยให8นำสิ ่งท่ี

ตระหนักจากการเรียนรู8 (Insights) ไปใช8ให8เกิดประโยชน6 หรือคิดต;อยอด และการสร8างทัศนคติที่ดีต;อ

การเรียนรู8อย;างต;อเน่ือง ซ่ึงในป�จจุบันมีเทคโนโลยีท่ีนำมาช;วยด8านน้ีได8เยอะมาก 

การศึกษาเกี ่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู 8 พบว;า แนวคิดระบบนิเวศการเรียนรู 8 (Learning 

Ecology System) ได8รับความสนใจจากนักการศึกษาในช;วงเวลาไม;กี่ป�ที่ผ;านมา เนื่องจากการมอง

ระบบการเรียนรู8ที่ไม;แยกส;วนจากองค6ประกอบที่เกี่ยวข8องเหมือนในอดีต แต;การเรียนรู8ยุคใหม;ใน

ศตวรรษที่ 21 มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข8ามามีบทบาทในระบบการศึกษาอย;างมาก ทำ

ให8ระบบการเรียนรู8มีความเป_นพลวัตรและมีความสัมพันธ6กับส;วนต;างๆ เสมือนระบบนิเวศของ

ธรรมชาติที่แต;ละหน;วยต;างเกื้อหนุนส;งเสริมระหว;างกันอย;างเป_นระบบ ดังนั้นการนำแนวคิดระบบ

นิเวศมาพิจารณากระบวนการเรียนรู8จึงมีความสำคัญอย;างยิ่งสำหรับการศึกษาสมัยใหม; ซึ ่งต8อง

พิจารณาความสัมพันธ6ระหว;างการเรียนรู8อย;างเป_นทางการกับไม;เป_นทางการหรือในระบบกับนอก

ระบบ ความสัมพันธ6ระหว;างครูกับผู8เรียน หน;วยสนับสนุนและสิ่งแวดล8อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข8อง (Hannon 

et al., 2011)  

สำหรับองค6ประกอบเกี่ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู8 มีนักการศึกษาและนักวิชาการให8ความหมาย

อย;างหลากหลายขึ้นอยู;กับบริบทและรูปแบบของการจัดการเรียนรู8 ศาสตราจารย6เปกกา เนทานมักกี 

นักวิชาการจากประเทศฟ®นแลนด6และคณะ (Neittaanmäki, Galeieva, & Ogbechie, 2016) ได8

นำเสนอ ประเด็นที่ต8องพิจารณาสำหรับระบบนิเวศการเรียนรู8 คือ 1) การสร8างความรู8สึกแห;งการเป_น

สังคมแห;งการเรียนรู8 โดยที่ครูไม;ใช;ผู8เชี่ยวชาญด8านเนื้อหาที่จะคอยชี้นำผู8เรียนอีกต;อไป แต;เป_นผู8สร8าง

ให8ผู8เรียนเป_นนักค8นคว8าและสืบค8นความรู8ในระบบสังคมแห;งการเรียน 2) การตั้งคำถามที่มีคุณค;า 
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หรือการตั้งคำถามแบบปลายเป®ดที่สามารถ กระตุ8นการเรียนรู8ของผู8เรียน โดยการออกแบบหน;วยการ

เรียนรู8ที่สามารถพัฒนาผู8เรียนให8เป_นนักค8นคว8าและสืบค8นหาคำตอบเพื่อแก8ป�ญหาได8ด8วยตัวเอง 3) 

สาระการเรียนรู8แบบดิจิตอลที่มีความน;าสนใจ โดยการพัฒนาเนื้อหา หรือเตรียมการให8เพียงพอ

สำหรับการค8นคว8าและเรียนรู8ของผู8เรียน 4) การประเมินเพื่อการเรียนรู8ที่ไม;ใช;เพื่อเกรดหรือการ

แข;งขัน การประเมินพัฒนาการของผู8เรียนอย;างต;อเนื่อง โดยใช8เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย 

เพื่อให8สามารถเข8าใจผู8เรียน 5) เครื่องมือเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู8ที่หลากหลาย 6) การออกแบบ

การเรียนรู8ท่ี ให8ความสำคัญต;อผู8เรียนแต;ละบุคคลและทุกคนสามารถเข8าถึงการเรียนรู8ได8อย;างเท;า

เทียมกัน 7) การสนับสนุนบรรยากาศหรือสิ่งแวดล8อมของห8องเรียนที่เหมาะสมกับยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 8) การใช8กลยุทธ6การสอนที่ส;งเสริมการมีส;วนร;วมของผู8เรียน เช;น ทักษะ

การส่ือสาร การทำงานเป_นทีม ความคิดสร8างสรรค6 และการคิดอย;างมีวิจารณญาณ เป_นต8น  

แคทเทอรีน พรินส6 (2014) ได8เสนอรูปแบบระบบนิเวศการเรียนรู8 ซึ่งมีองค6ประกอบหลัก 2 ส;วน 

คือ 1) การปฏิรูปแกนการเรียนรู8 (Transform the Core of Learning) ประกอบด8วย 1.1) วัฒนธรรม

ของการเรียนรู8 1.2) โครงสร8างการเรียนรู 8 1.3) การพัฒนาทุนมนุษย6 1.4) โครงสร8างพื ้นฐานของ

สารสนเทศ 1.5) การประเมินผลและพิจารณาถึงความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 2) การปฏิรูปโครงสร8าง

ระบบสนับสนุน (Transform Supporting Systemic Structure) ประกอบด8วย 2.1) งบประมาณ 2.2) 

การประกันคุณภาพแนวใหม; 2.3) ความเป_นเจ8าของของชุมชนต;อสถานศึกษา 2.4) ภาวะผู8นำและ

นโยบาย 2.5) ความเป_นสาธารณะและความเข8าใจในการเปลี่ยนแปลง อย;างไรก็ตามสำหรับบริบทของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาในประเด็นความต8องการบุคลากรอาชีวศึกษาเชิงพ้ืนท่ีและหลักการจัดการศึกษา

ที่เน8นสมรรถนะอาชีพของผู8สำเร็จการศึกษาถือว;าเป_นอีกหนึ่งองค6ประกอบที่สำคัญอย;างยิ่งในการจัด

การศึกษาอาชีวศึกษา 

2.4.4 การปรับเปล่ียนระบบนิเวศการเรียนรู~ 

เพื่อเสริมสร8างแรงบันดาลใจ มีความ มุ;งมั่น เพื่อให8มีชีวิตอยู;อย;างมีพลังและมีความหมาย 

(Purposeful Learning) โดย 1) ปรับเปล่ียนจากการเรียนแบบเฉ่ือยชา (Passive Learning) เป_นการ

เรียนด8วยความกระตือรือร8น (Active Learning) 2) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามภาคบังคับ (Duty-

Driven) เป_น การเร ียนที ่ เก ิดจากความอยากรู8 อยากทำและอยากเป_น (Passion-Driven) 3) 

ปรับเปลี่ยนจากการเรียนตามมาตรฐาน (Standardized) เป_นการเรียนเพื่อตอบโจทย6เฉพาะบุคคล 

(Personalized) โดยพัฒนาจากศักยภาพ โอกาส และข8อจากัด ของแต;ละบุคคล  

ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศการเรียนรู8เพื่อบ;มเพาะความคิดสร8างสรรค6 และความสามารถใน

การ รังสรรค6นวัตกรรมใหม;ๆ (Generative Learning) โดย 1) ปรับเปล่ียนจากการเรียนรู8ในห8องเรียน 

ในโรงเรียน และในระบบเป_นการเรียนรู8นอกห8องเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ 2) ปรับเปลี่ยน

จากการคิดในกรอบที่เน8น “ท;องจำ” “เชื่อฟ�ง” และ “ทำตาม” เป_นการคิดนอกกรอบที่เน8น “กล8าคิด
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ต;าง” “ทำต;าง” แต; “เคารพความคิดเห็นของผู8อื ่น” 3) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนแบบถ;ายทอด

ข8อเท็จจริงเป_นการเรียนแบบช้ีแนะให8ใช8 ความคิด  

ปรับเปลี่ยนระบบนิเวศการเรียนรู8เพื่อปลูกฝ�งจิตสาธารณะ ยึดประโยชน6ส;วนรวมเป_นที่ต้ัง

มีความเก้ือกูลและแบ;งป�น (Mindful Learning) โดย  

1) ส;งเสริมการเล้ียงดูในครอบครัว เน8นฝ°กเด็กให8รู8จักการพ่ึงตนเอง มีความซ่ือสัตย6 มีวินัย มี

คุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมในชีวิตประจำวัน กำหนดมาตรการดูแล

ครอบครัวท่ีเปราะบางให8สามารถดูแลสมาชิกได8อย;างเข8มแข็ง 

2) ส;งเสริมให8มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห8องเรียนท่ี สอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะการทำงานเป_นทีม โดย 1) ปรับเปลี่ยนจากการเน8น

ผลประโยชน 6ร ;วม (Common Interest) เป _นการเน 8นสร 8างค ุณค ;าร ;วม (Sharing Value) 2) 

ปรับเปลี่ยนจากการมุ;งเน8นความคิดสร8างสรรค6ในรายบุคคล (Individual Creating) เป_นการมุ;งเน8น

การระดมความคิดสร8างสรรค6แบบกลุ;ม (Common Creating) 3) ปรับเปลี่ยนจากการให8รางวัลจาก

การแข;งขัน (Competing Incentive) เป_นการให8รางวัลจากการทำงานร;วมกัน (Sharing Incentive) 

การเตรียมการเพื่อสร8างพลเมืองที่ตื่นรู8 (Active Citizen) เป_นฐานรากที่สำคัญที่สุดของการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น วิชาหน8าที่พลเมือง (Civic Education) และกิจกรรมลูกเสือจะต8องถูก

ฟ»¼นฟูเพ่ือบ;มเพาะให8เยาวชนเป_นพลเมืองท่ีต่ืนรู8ในท่ีสุด 

3) ปรับวิธีการเผยแผ;ศาสนาที่มุ;งชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักธรรมคำสอนที่เข8าใจ

ง;าย สามารถนำไปปฏิบัติได8จริง เร;งฟ»¼นฟูศรัทธาให8สถาบันศาสนากลับมาเป_นศูนย6รวมจิตใจและที่ยึด

เหน่ียวของคนในสังคม ฟ»¼นฟูโครงการ “บวร” บ8าน วัด โรงเรียน 

4) ส;งเสริมชุมชนให8จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน6 จัดระเบียบทางสังคม และกำหนด 

บทลงโทษทางสังคม สร8างความเข8มแข็งของชุมชน ผ;านกิจกรรมที่ตอบโจทย6ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

ความอยู;ดีมีสุข การรักษ6ส่ิงแวดล8อมและอัตลักษณ6และภูมิป�ญญาท8องถ่ิน  

5) จัดสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศให8กับสื่อสร8างสรรค6ที่ส;งเสริมการปลูกฝ�งคุณธรรม 

จริยธรรม และค;านิยมที่ดีให8สื่อมวลชนนำเสนอข8อมูลข;าวสารที่เป_นข8อเท็จจริงและสร8างกระแสเชิง

บวก ปรับเปลี ่ยนระบบนิเวศน6การเรียนรู 8เพื ่อมุ ;งการทำงานให8เกิดผลสัมฤทธ์ิ (Result-Based 

Learning) โดย 1) ปรับเปล่ียนจากการเรียนโดยเน8นทฤษฎีเป_นการเรียนท่ีเน8นการ วิเคราะห6และแก8ไข

ป�ญหา 2) ปรับเปล่ียนจากการเรียนแบบฟ�งบรรยายเป_นการทำโครงงานและแก8ป�ญหาโจทย6ในรูปแบบ

ต;างๆ 3) ปรับเปลี่ยนจากการวัดความสำเร็จจากระบบการนับหน;วยกิตเป_น การวัดความสำเร็จจาก

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ 4) ปรับเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อวุฒิการศึกษาเป_นการเรียนเพื่อการประกอบ

อาชีพ และ5) ผลักดันให8มีการนำวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค6ไปปฏิบัติจนให8เป_นคุณลักษณ6ท่ี

สำคัญของคนในสังคมไทย  
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2.5 บริบทของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

         วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตตั้งอยู;เลขที่ 178/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ; อำเภอเมือง จังหวัด

ภูเก็ต มีเนื้อที่ทั้งหมด 23 ไร; 3 งาน 34 ตารางวา มีสภาพพื้นที่เป_นที่ราบอยู;กลางชุมชนและหน;วย

ราชการต;าง ๆ  ซึ่งอยู;ห;างจากใจกลางเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร  ด8านทิศเหนือติดกับถนนโกมารภัจจ6 

ทิศตะวันออกติดชุมชน และทิศตะวันตกซ่ึงเป_นด8านหน8าของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตติดกับถนนเยาวราช 

ประการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2501 ในนามโรงเรียนช;างไม8ภูเก็ต ณ บริเวณวัดพุทธ

มงคลนิมิตรในป�จจุบัน ซึ่งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2502 ได8ย8ายมา ณ สถานที่ตั้งในป�จจุบัน โดยเม่ือ 

พ.ศ.2514  ได8เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช;างไม8ภูเก็ตเป_นโรงเรียนเทคนิคภูเก็ต  เมื่อ พ.ศ.2519 ได8ยก

ฐานะเป_นวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาเขต 1 และเมื่อ พ.ศ.2521 แยกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ภูเก็ตมาเป_นวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตจนถึงป�จจุบัน   

 

ข~อมูลพ้ืนฐานวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน6  พันธกิจ เปcาประสงค6  ยุทธศาสตร6 

 

ปรัชญา 

      “หม่ันฝ°กฝ�มือ  ยึดถือคุณธรรม  สร8างสรรค6ความรู8  เชิดชูสถาบัน” 

 

วิสัยทัศน8  

      จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู;สากล 

 

พันธกิจ 

1)  จัดการศึกษาด8านเทคโนโลยีและให8บริการทางวิชาการและวิขาชีพที ่มีคุณภาพได8

มาตรฐาน 

2)  พัฒนา เผยแพร; เทคโนโลยี และประยุกต6ใช8ภูมิป�ญญาท8องถ่ิน 

3)  ส;งเสริม สืบสาน ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ6ส่ิงแวดล8อม 

4)  บริหารจัดการด8วยหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เปaาประสงค8  

1) ผู8เรียนได8รับการศึกษา  พัฒนาวิชาชีพตามความถนัดและสนใจ 
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2) การจัดการอาชีวศึกษามีคุณภาพได8มาตรฐาน 

3) บริการสังคมและพัฒนาอาชีพแก;ชุมชน 

4) สร8างผู8ประกอบการใหม; 

 

ยุทธศาสตร8  

1) สร8างโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ  

2) พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให8ได8มาตรฐาน  

3) บริการสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

4) สร8างผู8ประกอบการใหม; 

 

เปaาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตกำหนดเปcาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

1) พัฒนาผู8เรียนในแต;ละระดับให8มีความรู8 ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2) พัฒนาผู8เรียนในแต;ละระดับให8มีจิตอาสาในการบริการ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีอันพึง

ประสงค6ตามประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป�ญญาของท8องถ่ิน และการอนุรักษ6ส่ิงแวดล8อม 

3) จัดการเรียนการสอนให8สอดคล8องกับความต8องการของผู8เรียน ชุมชน ตลาดแรงงาน

รองรับการเป®ดตลาดการค8าเสรีของประชาคมอาเซียน 

4) บริหารจัดการอย;างมีส;วนร;วมของทุกภาคส;วน ภายใต8กฎระเบียบในระบบประชาธิปไตย 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ระดมทรัพยากรและแสวงหาความร;วมมือจากชุมชนท8องถิ่น สถานประกอบการและ

หน;วยงานอ่ืนๆ 

6) จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาในแต;ละระดับให8เกิดประโยชน6สูงสุดต;อทางราชการ 

7) พัฒนาบุคลากรให8มีความรู8ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค6 

8) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและศูนย6การเรียนรู8ด8วยตนเอง 

9) พัฒนาปรับปรุง ซ;อมแซมทรัพยากรให8เพียงพอพร8อมใช8งานให8คุ8มค;า และเกิดประโยชน6

สูงสุดต;อทางราชการ 

10) ปรับปรุงภูมิทัศน6ของสถานศึกษาให8เหมาะสมในการจัดการศึกษา 

 

จุดเน~นในการพัฒนาสถานศึกษา  และความโดดเดfน 

จุดเน8นในการพัฒนาของสถานศึกษา  

1) จำนวนครูวิชาชีพในภาพรวมมีจำนวนพอเพียงกับจำนวนนักศึกษาอยู;ในเกณฑ6มาตรฐาน 
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2) ครูและบุคลากรได8รับการสนับสนุนด8านการศึกษาต;อ การเข8ารับการอบรมให8ความรู8ใน

ด8านท่ีเก่ียวข8องกับงานท่ีปฏิบัติ และความรู8อ่ืนๆ อย;างต;อเน่ือง  เพ่ือให8เกิดความเช่ียวชาญในสาขา

วิชาชีพ 

3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนรู8อย;างหลากหลาย โดยเน8นผู8เรียนเป_น

สำคัญโดยเน8นให8ผู8เรียนได8พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพในการฝ°กทักษะตาม

สมรรถนะ 

4) ครูและบุคลากรทางของวิทยาลัยมีความตระหนัก และพยายามท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาทุก 

ด8าน 

5) สถานศึกษามีจำนวนคอมพิวเตอร6 และระบบคอมพิวเตอร6เครือข;ายท่ีทันสมัย สามารถ

ตอบสนองการจัดการเรียนรู8 E-learning E-library  ได8อย;างมีประสิทธิภาพ 

6) สถานศึกษามีจำนวนคอมพิวเตอร6 และระบบคอมพิวเตอร6เครือข;ายท่ีทันสมัย 

จุดเดfน – จุดท่ีต~องพัฒนาของสถานศึกษา 

จุดเด;นของสถานศึกษา 

1) จำนวนครูวิชาชีพในภาพรวมมีจำนวนพอเพียงกับจำนวนนักศึกษาอยู;ในเกณฑ6มาตรฐาน 

2) ครูและบุคลากรได8รับการสนับสนุนด8านการศึกษาต;อ การเข8ารับการอบรมให8ความรู8ใน

ด8านที่เกี่ยวข8องกับงานที่ปฏิบัติ และความรู8อื่นๆ อย;างต;อเนื่อง เพื่อให8เกิดความเชี่ยวชาญในสาขา

วิชาชีพ 

     3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู8อย;างหลากหลายโดยเน8นผู8เรียน

เป_นสำคัญโดยเน8นให8ผู8เรียนได8พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพในการฝ°กทักษะตาม

สมรรถนะวิชาชีพ มีการบูรณาการ การเรียนการสอน จัดกิจกรรมการบริการวิชาชีพสู;สังคมเข8ากับการ

เรียนการสอนเพื่อให8ผู8เรียนได8ฝ°กปฏิบัติจริง เช;น การสอน 108 อาชีพ Fit It Center โครงการอาชีวะ

ร;วมด8วยช;วยประชาชน และออกหน;วยบริการประชาชนในโครงการเทศบาลพบประชาชน เป_นต8น 

    4) ครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีความตระหนักและความพยายามท่ีจะพัฒนาสถานศึกษา ทุก

ด8านร;วมมือร;วมใจในการดำเนินงานตามแผนงานต;างๆ ของสถานศึกษา 

    5) สถานศึกษามีจำนวนคอมพิวเตอร6 และระบบคอมพิวเตอร6เครือข;ายที่ทันสมัย สามารถ

ตอบสนองการจัดการเรียนรู8 E – learning  E-library ได8อย;างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับผู8เรียน 

    6) สถานศึกษาได8รับความร;วมมือจากสถานประกอบการจำนวนมาก ร;วมจัดสถานฝ°กงาน แก;

นักศึกษาหลักสูตรปกติ และมีส;วนร;วมในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

   7) สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแล ให8คำปรึกษาผู8เรียน ประสานงานกับผู8ปกครองอย;าง

ต;อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
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   8) การดำเนินการองค6การวิชาชีพช;างเทคนิคแห;งประเทศไทยของสถานศึกษา มีการจัด

กิจกรรมส;งเสริมทั้งทางด8านวิชาการ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย;างต;อเนื่อง ตามนโยบาย

คุณธรรม นำความรู8มีผลงานเชิงประจักษ6ทีดีเลิศ 

  9) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม / โครงการที่ให8บริการวิชาชีพ และส;งเสริมความรู8ที่สนองตอบ

ตามความต8องการของชุมชน และสังคมอย;างต;อเน่ือง 

 10) สถานศึกษามีการสร8างเครือข;ายความร;วมมือระหว;างครู อาจารย6 ผู8ปกครอง หน;วยราชการ 

สมาคมศิษย6เก;า สถานประกอบการ และหน;วยงานในท8องถิ่น (อบต.เทศบาล อบจ.) เพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให8ก8าวหน8าย่ิงข้ึน 

11) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/ โครงการเพ่ือส;งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะกระบวนการ  

วิจัยของบุคลากร และนำไปใช8ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนบูรณาการส;งเสริมให8ผู8เรียนได8นำ

ความรู8 ความเข8าใจหลักการทางวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6ไปประยุกต6ใช8ในงานอาชีพได8 

12) สถานศึกษาได8รับความร;วมมือ สนับสนุนจากองค6การบริหารส;วนจังหวัดภูเก็ต สมาคมศิษย6

เก;า สมาคมครู-ผู8ปกครอง หน;วยงานเอกชน และสถานประกอบการด8านเครื่องมืออุปกรณ6และการจัด

กิจกรรมสนับสนุนเก่ียวกับอาชีวศึกษาสาขาต;างๆ รวมท้ังสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา 

13) ผู8บริหารมีความรู8 ความสามารถใช8ภาวะผู8นำ และมีวิสัยทัศน6ในการผสมผสานความร;วมมือ

ของบุคลากรในสถานศึกษา และหน;วยงาน หรือบุคคลภายนอกให8เข8ามามีส;วนร;วมในการจัด

การศึกษา 

 

จุดท่ีต~องพัฒนาของสถานศึกษา 

1) พัฒนาระบบการตรวจสอบติดตามผู8เรียนเพ่ือแก8ป�ญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 

2) งบประมาณที่ได8รับในการจัดทำโครงงาน/กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู8เรียนให8มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามเกณฑ6ที่กำหนด พัฒนาทักษะด8านการสื่อสารภาษาต;างประเทศและภาษาอาเซียน การ

เตรียมความพร8อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร8างจิตสำนึกและเสริมสร8างความเป_นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลกส;งเสริมการอนุรักษ6ธรรมชาติ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา 

ดนตรีและนันทนาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3) การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ครุภัณฑ6 อุปกรณ6การศึกษา สิ ่งแวดล8อมภายใน

สถานศึกษาแบบมีส;วนร;วมทุกภาคส;วน 

4) พัฒนาหลักสูตรรายวิชาตามฐานสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล8องกับความต8องการของผู8เรียน 

ชุมชน ท8องถ่ิน และสถานประกอบการในท8องถ่ิน 

5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1) ส;งเสริมระบบการตรวจสอบติดตามผู8เรียน เพ่ือแก8ป�ญหาการออกกลางคันของนักศึกษา 

2) จัดกิจกรรมดูแลช;วยเหลือผู8เรียนด8านวิชาการ เพื่อให8ผู8เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

เกณฑ6การสำเร็จการศึกษา 

3) จัดกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาผู8เรียนโดยเฉพาะทักษะในการสื่อสาร การฟ�ง การอ;านและการ

สนทนาท้ังภาษาไทย และภาษาต;างประเทศอย;างจริงจัง 

4) จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรรายวิชาตามฐานสมรรรถนะวิชาชีพสอดคล8องกับความต8องการ

ของสถานประกอบการ ชุมชนและท8องถ่ิน โดยการมีส;วนร;วมของทุกภาคส;วน 

5) ส;งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สอนเป_นเรื่อง ชิ้นงาน โครงการ เพื่อให8

ผู8เรียนเกิดการพัฒนาทักษะด8านต;างๆ โดยเฉพาะทักษะทางด8านการใช8ภาษา การสื่อสารให8สามารถ

นำไปประยุกต6ใช8ในการปฏิบัติงานวิชาชีพได8 

 

ส่ิงท่ีต~องการความชfวยเหลือจากหนfวยงานท่ีเก่ียวข~อง 

       1) การสนับสนุนด8านงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู8เรียนในด8าน

ต;างๆ ทั้งด8านวิชาการและด8านวิชาชีพจากหน;วยงานต8นสังกัด องค6กรส;วนท8องถิ่นและจากสถาน

ประกอบการ 

2) การสนับสนุนด8านวัสดุครุภัณฑ6ที่มีความทันสมัย และเหมาะสมกับการใช8ในงานอาชีพใน

ป�จจุบันจากหน;วยงานต8นสังกัดและสถานประกอบการ 

3) การสนับสนุนในด8านการความรู8 ทักษะวิชาชีพต;างๆ แก;ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอน 

4) การปรับปรุงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และเกณฑ6การ

ประเมินโดยต8นสังกัดให8มีความสอดคล8องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
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แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.15  แผนภูมิ โครงสร8างการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

รองผู'อำนวยการฝ/ายบริหาร
ทรัพยากร 

นายสุวัฒน*  ลมิปานนท* 
 

รองผู'อำนวยการฝ/าย
วิชาการ 

นายคัมภีรA    นิลวรรณ 

รองผู'อำนวยการฝ/ายแผนงานและ
ความร5วมมือ 

 

นายสมโชค  มีขวด 

รองผู'อำนวยการฝ/ายพัฒนากิจการ
นักเรยีนนักศึกษา 

 

นายธิตวิัชร3  ไพศาลกิจสงวน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

นางปรดีา  จารุวัฒน

สุนทร 

งานทะเบียน 

นายสมชาย  กระโหมวงศ* 

อาคารสถานท่ี 

นายเพยีร ธงชัย 

งานพัสด ุ

นายราวี    ซาม ี

งานบัญชี 

นางวรุณรัตน3 หอประสิทธิกุ์ล 

งานการเงิน 

    นางเปมิกา    วิสุทธ์ิ 

งานบุคคล 

นายไทยรัก   อัศจันทรA 

งานประกันคุณภาพ และ

มาตรฐานการศึกษา 

น.ส.กฤษณี  สุวรรณสังข* 

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐM 

    นางจริยา   เอียบสกุล 

งานความร=วมมือ 

นายเกษม   เพชรถาวร 

งานศูนย@ข'อมูล
สารสนเทศ 

น.ส.อมรรัตนA แก2วช<วย 

งานแผนและงบประมาณ 

นายสมชยั    พรหมสุทธ์ิ 

งานส5งเสรมิผลิตผล การค'า 

และประกอบธรุกจิ 

นายวีระพล  แสงประกาย  

งานปกครอง 

วDาท่ี ร.ต.เสนอ  จนัทรพิชัย 

งานโครงการพิเศษและ 

บริการชุมชน 

นายโสภณ  ทองผุด 

งานครูท่ีปรึกษา 

นายสมพร   ขวัญใจ 

งานสวัสดิการนักเรียน

นักศึกษา 

นางจิตติมา  ยอดบำรุง 

งานแนะแนวอาชีพและ 

จัดหางาน 

นายพิณพงษ*   รัตนะ 

งานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 

นางปLณิต ชMางงาน 

งานส่ือการเรียน 

การสอน 

นายสุทัศนA   ผาสุข 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

    นายดำรงค3    ไชยตัน 

งานวิทยบริการและ

ห'องสมุด 

นางประเสริฐสุข   เขยีวสังข* 

งานวัดผลและประเมินผล 

น.ส.ปนัดดา ธุระธรรม 

งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและ

ประเมินผล 

นางจินตนา  บุษยากุล 

งานประชาสัมพันธJ 

นางอุไรวรรณ   ผลประสาร 

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 

นายกิตติ  บัณฑิตเลิศรักษ* 

คณะกรรมการวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

ผู'อำนวยการวิทยาลัย 

นายอดิศักดิ์  ชัชเวช 
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 จากภาพที่ 2.15 แสดงแผนภูมิ โครงสร8างการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว;าด8วยระเบียบบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 กำหนดโครงสร8างการ

บริหารสถานศึกษาออกเป_น 4 ฝ¥าย ประกอบด8วยฝ¥ายบริหารทรัพยากร ฝ¥ายวิชาการ ฝ¥ายพัฒนา

กิจการนักเรียน นักศึกษาและฝ¥ายแผนงานและความร;วมมือ โดยแต;ละฝ¥ายจะประกอบด8วยหัวหน8า

งานต;างๆ รับผิดชอบตามท่ีได8รับมอบหมายจากผู8อำนวยการสถานศึกษา 

 

การจัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดการเรียนการสอนใน 2 ระดับ คือ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม หลักสูตร 3 ป� รับ

ผู8สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต8นหรือเทียบเท;า มี 2 ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี 

 ระบบปกติ มี 8 สาขาวิชา 8 สาขางาน ดังน้ี 

1) สาขาวิชาช;างยนต6 สาขางานยานยนต6 

2) สาขาวิชาช;างกลโรงงาน สาขางานเคร่ืองมือกล 

3) สาขาวิชาช;างเช่ือมโลหะ สาขางานโครงสร8าง 

4) สาขาวิชาช;างไฟฟcากำลัง สาขางานไฟฟcากำลัง 

5) สาขาวิชาช;างอิเล็กทรอนิกส6 สาขางานอิเล็กทรอนิกส6 

6) สาขาวิชาช;างก;อสร8าง สาขางานก;อสร8าง 

7) สาขาวิชาสถาป�ตยกรรม สาขางานสถาป�ตยกรรม 

8) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบทวิภาคี มี 2 สาขาวิชา 2 สาขางาน ดังน้ี 

1) สาขาวิชาช;างยนต6 สาขางานยานยนต6 

2) สาขาวิชาซ;อมบำรุงเรือ สาขางานซ;อมบำรุงเรือ และสาขางานซ;อมบำรุงเรือ 

ยอร6ช 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป� ประเภทอุตสาหกรรม และ

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผู8สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท;า มี 2 ระบบ คือ ระบบปกติ และระบบทวิภาคี 

ระบบปกติ มี 7 สาขาวิชา 9 สาขางาน ดังน้ี 

1) สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต6 และสาขางานเทคนิค

เคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเคร่ืองมือกล 

3) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร8างโลหะ 
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4) สาขาวิชาไฟฟcากำลัง สาขางานไฟฟcากำลัง และสาขางานเคร่ืองทำความเย็น

และปรับอากาศ 

5) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส6 สาขางานอิเล็กทรอนิกส6อุตสาหกรรม  

6) สาขาวิชาช;างก;อสร8าง สาขางานก;อสร8าง        

7) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระบบทวิภาคี มี 3 สาขาวิชา 3 สาขางาน 

1) สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานเทคนิคยานยนต6 

2) สาขาวิชาไฟฟcากำลัง สาขางานเทคนิคในอาคารขนาดใหญ; 

3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส6 สาขางานระบบภาพและระบบเสียง 

 

ข~อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา 

ตารางท่ี 2.1 แสดงข8อมูลผู8เรียน 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช. 1 497 81 0 578 

ปวช. 2 332 54 0 386 

ปวช. 3 262 44 0 306 

รวม 1091 179 0 1270 

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 153 45 198 

ปวส.2 88 26 114 

รวม ปวส. 241 71 312 

 

ตารางท่ี 2.2 แสดงข8อมูลจำนวนบุคลากร 

ประเภท ท้ังหมด (คน) 

มีใบ

ประกอบ

วิชาชีพ (คน) 

สอนตรงสาขา 

(คน) 

ผู8อำนวยการ/ รองผู8อำนวยการ 5 5 - 

ข8าราชการครู 74 74 74 

ข8าราชการพลเรือน 2 - - 
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ตารางท่ี 2.2 (ต;อ) 

ประเภท ท้ังหมด (คน) 

มีใบ

ประกอบ

วิชาชีพ (คน) 

สอนตรงสาขา 

(คน) 

พนักงานราชการครู 4 4 4 

ครูพิเศษสอน 12 8 12 

เจ8าหน8าท่ี 26 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยาม

รักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 
9 - - 

รวม ครู 90 86 90 

รวมท้ังส้ิน 132 86 90 

 

ตารางท่ี 2.3  แสดงข8อมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จำนวน (หลัง) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 8 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค6 1 

อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมท้ังส้ิน 16 

 

ตารางท่ี 2.4  แสดงข8อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 59,418,940.00 

งบดำเนินงาน 12,004,165.00 

งบลงทุน 702,000.00 

งบเงินอุดหนุน 4,446,750.00 

งบรายจ;ายอ่ืน 3,925,828.00 

รวมท้ังส้ิน 80,497,683.00 
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ตารางท่ี  2.5  แสดงข8อมูลความร;วมมือกับสถานประกอบการ 

แผนกวิชา/สาขาวิชา จำนวนสถานประกอบการ 

ช;างยนต6 60 

ช;างกลโรงงาน 49 

ช;างเช่ือมโลหะ 48 

ช;างไฟฟcากำลัง 61 

ช;างอิเล็กทรอนิกส6 93 

ช;างก;อสร8าง 82 

ช;างเทคนิคสถาป�ตย6 41 

ช;างซ;อมบำรุงเรือยอร6ช 33 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 

 

2.6 การพัฒนาเครือขfายความรfวมมือ 
2.6.1 แนวคิดเก่ียวกับความรfวมมือ  

     ความร;วมมือ (Collaboration) เป_นคุณลักษณะที่สำคัญที่ทำให8การทำงานร;วมกันหรือ

การทำงานเป_นทีมประสบความสำเร็จความร;วมมือจึงเป_นคุณลักษณะที่กลุ ;มทีมหรือองค6กรพึง

ปรารถนา ซึ่งหมายถึง การทำ งานร;วมกับผู8อื่น การร;วมมือกัน การร;วมรู8 ร;วมคิดการทำงานร;วมกับ

ผู8อื่นเพื่อสร8างบางส่ิงบางอย;างร;วมกัน  Crowther (1996) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข8อง พบว;า

ความร;วมมือเป_นพฤติกรรมการทำงานร;วมกันของบุคคล กลุ;มบุคคลและอาจมีความหมายครอบคลุม

ไปถึงความร;วมมือขององค6กรซึ ่งประกอบด8วยการออกแบบและการจัดลำดับความสำคัญของ

เปcาหมายเพื่อนำมาทำแผนปฏิบัติการตามเปcาหมายที่กำหนดไว8 มีการประเมินศักยภาพ ผลการ

ปฏิบัติงานเพื่อนำผลมาใช8ในการปรับปรุงงานสมาชิกทุกคนต8องมีจิตสำนึกด8านความรับผิดชอบที่จะ

แสวงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน และแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนาความสัมพันธ6ในการ

ทำงานของตน  

Lucas (1998) ให8ความหมายความร;วมมือในการทำงานขององค6กรว;าเป_นการทำงานร;วมกัน 

ระหว;างบุคคลที่เกิดขึ้นเนื่องจากความต8องการของบุคคล หรือความต8องการขององค6กรในการร;วมกัน

รับผิด ชอบงาน มีการร;วมมือกันของบุคคล มีการสร8างเครือข;ายการทำงาน มีกลุ;มร;วมมือ สมาชิกมี

การวิเคราะห6วิจารณ6ตนเอง และรู8สึกว;าตนได8รับความไว8วางใจจากผู8อ่ืน  
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Robbins and Finley (1998) ยังให8ความหมายของความร;วมมือในการทำงาน โดยเน8น

ความสำคัญว;าทุกฝ¥ายจะให8การช;วยเหลือกันเพื่อให8ได8ประโยชน6ร;วมกันและสามารถทำให8 ทีมคงอยู;ได8

เพ่ือรักษาผลประโยชน6ร;วมกัน 

Martin (1999) เสนอว;าความร;วมมือในการทำงานไม;ใช;กระบวนการทำงาน แต;เป_นการสร8าง

ความสัมพันธ6ของบุคคล (Human relationship) ในการทำงานร;วมกันของบุคคล  

สรุปได8ว;าความร;วมมือในการทำงาน หมายถึง การที ่กลุ ;มบุคคลตั ้งแต;2 คนขึ ้นไป มา

ปฏิบัติการทำงานร;วมกันเพื่อให8ได8รับผลประโยชน6ร;วมกันซึ่งอาจร;วมมือกันอย;างเป_นทางการ หรือไม;

เป_นทางการก็ได8การทำงานร;วมกันดังกล;าวนี้จะประกอบด8วยการวางแผนกำหนดเปcาหมาย ทำ

แผนปฏิบัติการ ดำเนินการตามที่กำหนด โดยสมาชิกทุกคนต8องจิตสำนึกด8านความรับผิดชอบ ที่จะ

แสวงหาวิธีการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนร;วมกันแก8ป�ญหาที่เกิดขึ้น สร8างพลังและการ

ช;วยเหลือกัน 

องค8ประกอบและตัวบfงช้ีของความรfวมมือ  

นักการศึกษาได8ให8แนวคิดและหลักการเก่ียวกับองค6ประกอบและตัวบ;งช้ีของความร;วมมือ ไว8

หลายทัศนะ ดังน้ี 

Graham and Wright (1999) ได8ศึกษาความหมายของความร;วมมือ จากการสอบถามความ

คิดเห็นของผู8เชี่ยวชาญโดยการศึกษาว;าจะนำความร;วมมือสู;การปฏิบัติได8อย;างไร รวมทั้งได8นำ ผลที่ได8

จากการสัมภาษณ6 มาใช8ในการสร8างตัวบ;งชี้ของความร;วมมือ สร8างแบบวัดความร;วมมือ ผลการวิจัย

สรุปได8ว;าความร;วมมือหมายถึง การทำงานร;วมกันและ การมีส;วนร;วมในกิจกรรมการวางแผนการ

แบ;งป�นและการบรรลุเปcาหมายของกิจกรรม ส;วนตัวบ;งชี้ ของความร;วมมือประกอบด8วย 1) การ

วางแผน (Planning) 2) การแบ;งป�น (Sharing) และ 3) การดำเนินการเพื่อให8บรรลุเปcาหมาย (Goal 

achieving activities)  

Weltch and Tulbert (2000) ได8ทำการวิจัยและสรุปว;าองค6ประกอบของความร;วมมือมี 4 

องค6ประกอบได8แก; 1) การประนีประนอมเพื่อให8เกิดการเคารพความคิดใหม; และการเปลี่ยนแปลง 2) 

การสื่อสารที่ประกอบด8วยการฟ�งและการเสนอความคิด ความรู8สึก 3) การแก8ป�ญหาที่มีการระบุความ

ต8องการความจำเป_นการระดมสมอง การปรับสิ่งที่ได8 เพื่อใช8ในการสร8างแผนปฏิบัติการและการ

ประเมิน 4) การพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประเมินการปฏิบัติการ  

Mesa Public School (2003) เสนอว;าตัวบ;งชี้ของความร;วมมือประกอบด8วย1) การค8นคว8า

และรวบรวมสารสนเทศ 2) การตรงต;อเวลา 3) การปฏิบัติตามหน8าท่ี 4) การมีส;วนร;วมในการประชุม

กลุ;มและ5) การร;วมมือกับทีม  

Plymouth State University ( 2003) กล;าวถึงการร;วมมือว;าเป_นความสามารถในการ

สนับสนุนเพื่อนร;วมงานและทำงานกับผู8อื่นอย;างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ;งไปสู;เปcาหมายร;วมกันและตัว
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บ;งชี ้ของความร;วมมือประกอบด8วย 1) ความมุ;งมั ่นพยายามที่จะร;วมมือ 2) การสื ่อสาร อย;างมี

ประสิทธิภาพและการสื่อสารที่แสดงการเคารพผู8อื่น3) การแสวงหาและสนับสนุนความเห็นร;วมกัน

ของกลุ;ม การตระหนักและรับรู8งานของผู8อื่น4) การต้ังเปcาหมายและจัดลำดับความสำคัญร;วมกับผู8อ่ืน

และ 5) การทำตามสัญญาท่ีได8ให8ไว8กับผู8อ่ืน 

San Diego State University’s College of Education (2003) ได8นำ เสนอองค6ประกอบ

ของความร;วมมือ ดังน้ี 1) การมีส;วนช;วยเหลือแบ;งป�น (Contribution) 2) การรับผิดชอบ (Taking 

responsibility) 3) การมองเห็นคุณค;าความเห็นของผู8อื่น (Valuing other’s viewpoint) โดยที่การ

ช;วยเหลือแบ;งป�นเป_นการค8นหาและรวบรวมสารสนเทศการแบ;งป�นข8อมูลข;าวสาร การตรงต;อเวลา 

ส;วนการรับผิดชอบเป_นการปฏิบัติตามบทบาทหน8าที่ที่ได8รับมอบหมาย การมีส;วนร;วมในการประชุม 

ส;วนการมองเห็นคุณค;าความเห็นของผู8อื่นเป_นการรับฟ�งความเห็น ของสมาชิกคนอื่นการร;วมมือกับ

สมาชิกในทีม และการตัดสินใจด8วยความยุติธรรม  

 กล;าวโดยสรุป องค6ประกอบของความร;วมมือ ได8แก; 1) การช;วยเหลือแบ;งป�น 2) ความรับผิดชอบ

ร;วมกัน 3) การสื่อสารและการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4) การระดมสมองแก8ป�ญหา ระบุ

ความต8องการ วางแผนปฏิบัติงานและประเมินผล ส;วนตัวบ;งชี้ของ ความร;วมมือประกอบด8วย 1) 

ความตระหนักในเปcาหมายเดียวกัน 2) ความมุ;งมั่นในการร;วมทีม 3) การสื่อสารที่ดี 4) การมีข8อตกลง

หรือพันธสัญญาร;วมกันและ 5) การมีส;วนร;วม  

การสร~างความรfวมมือ  

ความร;วมมือมีความสำคัญอย;างยิ ่งต;อการพัฒนาองค6กรสู;ความสำเร็จเป_นสิ่งที ่สามารถ 

ประยุกต6ใช8เพ่ือให8เกิดประสิทธิผลในการสร8างความสัมพันธ6อย;างย่ังยืนลอดจนการใช8ทรัพยากรร;วมกัน

ทั้งในระหว;างบุคคล ครอบครัวและเพื่อนบ8านการสร8างความร;วมมืออาจมีทั้งในระดับหุ8นส;วนแบบไม;

เป_นทางการไปจนถึงระดับ การวางแผนสร8างความสัมพันธ6เชิงการร;วมมืออย;างจริงจังเป_นแบบแผน

กล;าวได8ว;าความร;วมมือเป_นการเป®ดโอกาสในการสร8างความสัมพันธ6 ส;งเสริมความเป_นเพื่อนบ8าน

ความเป_นชุมชน เพิ่มความตระหนักในการยอมรับประโยชน6 ในการขยายขอบเขตการใช8ทรัพยากร

ร;วมกันด8วยการลดทอนความซ้ำซ8อน  

กนกอร (2548) ได8ทำการวิจัยความร;วมมือเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ผู8บริหารสถานศึกษา พบว;า

การสร8างความร;วมมือ มีลำดับข้ันในการดำเนินการ ดังน้ี  

1. ระบุผู8มีส;วนได8ส;วนเสีย (Identify stakeholder) ความร;วมมือจะประสบผลสำเร็จได8 ต8อง

มีการระบุถึงกลุ;มผู 8มีส;วนได8ส;วนเสีย เพื่อจะได8ร;วมประชุมวางแผนกำหนดความต8องการ นิยาม 

เปcาหมายและมีส;วนร;วมในการตัดสินใจซึ่งจะทำ ให8เกิดประโยชน6สูงสุดจากความเป_นผู8เชี่ยวชาญ ใน

แต;ละด8านของผู8มีส;วนได8ส;วนเสียของแต;ละคน ซ่ึงถือได8ว;าเป_นทรัพยากรท่ีมีคุณประโยชน6 ต;อการสร8าง

ความร;วมมือ  
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2. การสนองเหตุผลและความต8องการในการมีส;วนร;วม (Have collaborators state their 

reasons for wanting to participate) หลังจากการกำหนดผู8เป_นหุ8นส;วนความร;วมมือซ่ึงอาจอยู;ใน 

รูปตัวแทนองค6การหรือครอบครัวชุมชนแล8วต8องทบทวนอยู;เสมอว;าความร;วมมือท่ีดำเนินการอยู;ได8

สนองความต8องการ โดยทำให8 เกิดการแบ;งป�นทรัพยากรและ แลกเปล่ียนความเช่ียวชาญ เพ่ือ

สนองตอบความต8องการและเปcาหมายของชุมชนแล8วหรือยัง 

3. สร8างพันธสัญญาสู;เปcาหมายร;วมกัน (Get a commitment to stated goals) ความ

ร;วมมือ ท่ีเกิดจากการส่ังการจะไม;ทำให8 เกิดจิตสำนึกและการแลกเปล่ียนความคิด และหากปราศจาก

การแลกเปล่ียนความ คิดในการกำหนดเปcาหมายจะทำให8โอกาสท่ีจะประสบความสำเร็จในการสร8าง

ความร;วมมือมีน8อย ดังน้ันควรพิจารณาถึงข8อคำถามต;อไปน้ี อยู;เสมอคือ  

3.1 ใครมีพันธะสัญญาและมีความสามารถในการระดมทรัพยากร 

3.2 ใคร คือ ผู8สนับสนุนหรือผู8ดำเนินการให8ประสบผลสำเร็จ 

3.3 ทุกคนมีทักษะเฉพาะมีอำนาจหรือมี ความรู8ท่ีจะช;วยให8 เกิดความร;วมมือหรือไม;  

3.4 ครอบครัวและชุมชนจะได8รับประโยชน6 จากการเมืองคร้ังน้ี อย;างไร 

3.5 เราเป_นหุ8นส;วนท่ีสะท8อนความต8องการท่ีหลากหลายของชุมชนหรือไม; 

3.6 ประโยชน6 ของความร;วมมือจะมีความสำคัญกว;าค;าใช8จ;ายหรือไม; 

3.7 เราเคยรู8มาก;อนหรือไม;ว;าเคยมีความร;วมมือระหว;างกลุ;มขององค6การและชุมชนใน 

อดีต 

3.8 ผู8บริโภคจะมีความสำคัญเท;ากับหุ8นส;วนใช;หรือไม;  

3.9 องค6การแต;ละแห;งมีกลุ;มทีมงานท่ีพอเพียง และมีเงินทุนท่ีจะสนับสนุนกิจกรรม ความ

ร;วมมืออย;างพอเพียงในการดำเนินการวันต;อวันใช;หรือไม;  

3.10 ส่ิงใดท่ีสังคมและผู8นำจะต8องมีต;อการสร8างความร;วมมือ 

         4. การกำหนดวิสัยทัศน6ร;วม (Establishing a shared vision)  

             การสร8างความร;วมมือ จะประสบความสำเร็จจากผู8มีส;วนได8ส;วนเสียท่ีมีภูมิหลังและมุมมอง

ท่ีแตกต;างกันอย;างไรก็ตาม ความหลากหลายอาจนำมาซ่ึงความขัดแย8งเก่ียวกับอำนาจและการ

ควบคุมการหลอมรวม ความร;วมมือทำได8 ดังน้ี  

4.1 ในระหว;างอภิปราย ต8องช;วยให8ผู8มีส;วนร;วมวิเคราะห6 จุดแข็งและจุดอ;อน โดย

ปราศจากการสร8างอาณาจักรทางความคิดส;วนตนจนเกินไป  

4.2 สร8างให8 เกิดภาวะท่ีง;ายต;อการตัดสินใจด8วยคำถาม ได8แก; ผู8ร;วมมือจะรักษา ความ

สมดุลระหว;างการมีส;วนร;วมและความรับผิดชอบได8อย;างไรผู8ร;วมมือจะย8อนกลับมาประเมิน และจะ

ประสบผลสำเร็จได8อย;างไรจะได8ฉลองความสำเร็จหรือไม;และจะทำอย;างไรผู8ร;วมมือ ทุกคนมี
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ความรู8สึกว;าได8รับการแบ;งป�นอำนาจใช; หรือไม; และประสบการณ6 ใดท่ีได8จากครอบครัว หรือเพ่ือน

บ8านท่ีได8 นำมาใช8 ในการวางแผนสร8างความร;วมมือ  

4.3 สร8างการยอมรับในนิยาม วิธีการและบทบาทของสมาชิกโดยการพิจารณาคำถาม 

ได8แก;กิจกรรมท่ีดำเนินอยู;เป_นการให8โอกาสในการมีส;วนร;วมพอเพียงแล8วใช;หรือไม;ทุกคนมีอำนาจใน

การตัดสินใจใช;หรือไม; ทุกคนมีความเข8าใจอย;างแจ;มชัดต;อพันธะสัญญาแล8วใช;หรือไม; การประชุม

ดำเนินไปอย;างไร และจะมีการส่ือสารข8อสนเทศเก่ียวกับความร;วมมือในการดำเนินงาน และพันธกิจ

ต;าง ๆ ใช;หรือไม;  

4.4 สร8างและประกาศพันธกิจเพ่ือแสดงถึงวิสัยทัศน6 และเปcาหมายร;วมโดยการเน8นย้ำด8วย

คำถาม ได8แก; ใคร คือ ผู8ท่ีจะปฏิบัติตามพันธกิจเหล;าน้ีส่ิงใดบ8างท่ีต8องเตรียมการและอะไรคือ ความ

ปรารถนาของหุ8นส;วนทุกคน  

4.5 กำหนดวิธีการติดต;อส่ือสารระหว;างผู8มีส;วนได8ส;วนเสียท้ังในรูปแบบท่ีเป_นทางการ

หรือไม;เป_นทางการ ในขณะเดียวกันจะต8องการกำหนดเวลาในการพบปะสังสรรค6 อย;างไม;เป_นทางการ

ระหว;างหุ8นส;วนต;าง ๆ มีการกำหนดกลไกให8 เกิดการแลกเปล่ียนข;าวสาร มีการสร8างบรรยากาศท่ีเป_น

การให8เสรีภาพในการใช8ภาวะผู8นำของหุ8นส;วนทุกคน  

4.6 ให8โอกาสทุกคนแลกเปล่ียนข;าวสารการประชุมมีการเลือกประเด็นท่ีเป_นแนวคิด ของ

แต;ละคนมาส่ือสารและอภิปรายเพ่ือให8เกิดความเช่ือม่ัน 

5. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร6ความร;วมมือ (Developing a collaborative strategic plan) 

การวางแผนยุทธศาสตร6เป_นการกำหนดเปcาหมายเพ่ือให8เกิดความสำเร็จระยะยาวภายในสองถึงส่ีป� ใน

ท่ีประชุมผู8มีส;วนร;วมทุกคนต8องร;วมแลกเปล่ียนความเช่ียวชาญความหวังส่ิงท่ีเป_นความวิตก กังวลและ

ร;วมกันร;างแผนยุทธศาสตร6 โดยคำนึงถึงความใส;ใจต;อทรัพยากรที ่ขาดแคลน เน8นมุมมอง ท่ี

หลากหลาย อธิบายถึงรายละเอียดขององค6ประกอบต;าง ๆ ที่จะเกิดผลต;อองค6การและเพื่อนบ8าน

ส;งเสริมให8เกิดความสามารถในการชี้แจงเหตุผลบริการจัดการโดยการรับฟ�งความคิดเห็น จากบุคคล

อื่นสร8างพันธสัญญาความร;วมมือในการสร8างพันธกิจและเปcาหมาย และประเมินจุดแข็งจุดอ;อนของ

หุ8นส;วนทุกคน  

6. การกำหนดข8อปฏิบัติในการประชุม (Determining meeting rules) ผู8มีส;วนได8ส;วนเสีย 

สามารถร;วมกำหนดข8อปฏิบัติบางส;วนในการประชุมซึ่งอาจเป_นเพียงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือเรื่อง

ท่ีจำเป_น ได8แก;  

6.1 เร่ิมประชุมตามวาระท่ีกำหนดให8 และมีเวลาเพียงพอต;อการอภิปราย ในแต;ละ

ประเด็น  

6.2 หุ8นส;วนแต;ละคนต8องได8รับการกำหนดหน8าท่ีความรับผิดชอบและบทบาท ในการ

ปฏิบัติงาน และปฏิบัติให8เสร็จสมบูรณ6ภายในเวลาท่ีกำหนด  
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6.3 เร่ิมต8นและส้ินสุดการประชุมอย;างตรงเวลา  

6.4 การใช8ภาวะผู8นำให8เกิดประสิทธิ ผลเป_นกุญแจสำคัญที่จะดำเนินการในทุกขั้นตอน ซ่ึง

ผู8นำจะต8องใช8 ความพยายามอย;างสูงเพ่ือแสวงหาข8อตกลงร;วมกันของตัวแทนกลุ;มต;างๆ  

7. การสร8างข8อตกลงร;วมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Building consensus about decision 

making) ข8อขัดแย8งต;าง ๆ เป_นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม;ได8ที่จะต8องเกิดขึ้น ดังนั้นการสร8างความร;วมมือจึงถือ

เป_นสิ่งท8าทายการย8อนกลับไปทบทวนเพื่อหาคำตอบของข8อขัดแย8งและทักษะการสร8างข8อตกลง 

ร;วมกันเป_นกุญแจสู;ความสำเร็จ การให8ความไว8วางใจเป_นสิ่งที่มีความสำคัญหากปราศจาก ความ

ไว8วางใจแล8วหุ8นส;วนทุกคนจะไม;ยอมเป®ดเผยความคิดเห็นส;วนตัวนอกจากความไว8วางใจ แล8วอยู;ได8มี

ประเด็นอ่ืน ๆ อีกท่ีจะส;งเสริมให8 เกิดข8อตกลงร;วมกันได8 แก;  

7.1 การสร8างความสัมพันธ6 โดยกำหนดให8มีช;วงเวลาเป_นระยะ ๆ ในการร;วมอภิปราย 

เพ่ือแลกเปล่ียนความคับข8องใจหรือการยกย;องชมเชย  

7.2 ดำเนินการเก่ียวกับการกำหนดเปcาหมายท่ัว ๆ ไปและมีการกำหนดวาระ ท่ีจะสะท8อน

ผลของการปฏิบัติตามจุดประสงค6น้ัน 

7.3 ส่ือสารข8อมูลอย;างท่ัวถึงเพ่ือให8ทุกคนได8ศึกษาทบทวนและนำไปสู;ข8อสรุป ในท่ีประชุม  

7.4 การแสดงความยินดีกับความสำเร็จหลังส้ินสุดการทำงานเพราะเป_นส่ิงท่ีจำเป_นอย;าง

หน่ึงต;อการสร8างทีมงาน  

กล;าวโดยสรุป การสร8างความร;วมมือมีขั้นตอน คือ 1) ระบุผู8มีส;วนได8ส;วนเสีย2) การสนอง

เหตุผลและความต8องการในการมีส;วนร;วม 3) สร8างพันธสัญญาสู;เปcาหมายร;วมกัน 4) การกำหนด

วิสัยทัศน6ร;วม 5) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร6ความร;วมมือ 6) การกำหนดข8อปฏิบัติ ในการประชุม 

และ 7) การสร8างข8อตกลงร;วมกันเก่ียวกับการตัดสินใจ 

 

แนวคิดเก่ียวกับเครือขfาย ความหมายของเครือขfาย  

Wheatly (1999) กล;าวว;าสรรพส่ิงทั้งหลายต;างก็มีการพึ่งพาอาศัยกันมีการดำรง อยู;ร;วมกัน

เป_นกลุ;มก8อน เป_นข;ายใยแห;งความสัมพันธ6 มีความเป_นอิสระต;อกันและมีตัวตนที่แท8จริง กล;าวคือ

สรรพส่ิงท้ังหลายเป_นเครือข;ายท่ีเชื่อมโยงมีการขยายผลและเติบโตอย;างต;อเน่ือง สามารถ ปรับเปล่ียน

รูปร;างรูปทรงและเปล่ียนพลังงานเพ่ือการเข8าสู;ภาวะท่ีเหมาะสม  

Hanson (2003) ได8ให8ความหมายของเครือข;าย (Network) ว;าหมายถึง รูปแบบหนึ่งของ

การประสานงานของบุคคล กลุ ;มองค6กรหรือหลายองค6 การที ่มีทรัพยากรของตัวเอง ซึ ่งเข8ามา

ประสานงานกันอย;างมี ระยะเวลาพอสมควรจะมีกิจกรรมร;วมกันอย;างสม่ำเสมอหรือไม;ก็ตาม แต;จะมี

การวางรากฐานเอาไว8เมื่อฝ¥ายหนึ่งฝ¥ายใดมีความต8องการจะขอความช;วยเหลือหรือขอความร;วมมือ

จากกลุ;มอื่น ๆ เพื่อแก8ป�ญหาและสามารถติดต;อกันต;อไปได8 และการที่ป�จเจกบุคคล หรือสถาบันมา
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รวมกันเป_นกลุ;มนั้นจะต8องความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดร;วมกันแต;อย;างไรก็ตาม เพียงการรวมกลุ;ม

เท;านั้นอยู;ได8ไม;อาจเป_นเครือข;ายงานได8 เพราะจะมีลักษณะเพียงการทำงานร;วมกัน คือ มีบุคคลร;วม

สนทนากันหากจะให8เป_นเครือข;ายที่ดีได8ต8องมีป�จจัยความร;วมมือกันที่จะติดต;อ สื่อสารเต็ม ใจที่จะ

ประสานงานกันและที่สำคัญสมาชิกต8องยอมรับที่จะทำ กิจกรรมร;วมกันไม;ใช; เพียงแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเท;าน้ัน 

ประเวศ (2541) กล;าวถึง เครือข;ายทางสังคมที่มีการขยายตัวออกไปว;าเครือข;ายทางสังคมจะ

คล8ายเครือข;ายในสมอง โดยโครงสร8างของสมองนั้นจะทำให8เกิดการเรียนรู8ในระดับที่สูงเพื่อการมีชีวิต

รอด และโครงสร8างทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสร8าง ทางสมองมากขึ้นเรื ่อย ๆ ซ่ึง

ก;อให8เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสังคมจากสังคมใช8อำนาจไปเป_นสังคมแห;งการเรียนรู8

และการที่จะเกิดสังคมแห;งการเรียนรู8ได8น้ันจะต8องปรับเปลี่ยน โครงสร8างทางสังคมจากแนวด่ิงไปเป_น

เครือข;ายสังคมที่มีการโยงใยความสัมพันธ6ในทุกทิศทาง เป_นเครือข;ายทางสังคมแห;งกัลยาณมิตรหรือ

เครือข;ายสังคมแห;งการเรียนรู 8  (Learning social networks) โดยที ่ เครือข;ายสังคมจะต8องมี

ความสามารถในการเรียนรู8ได8อย;างต;อเน่ืองหรือมี การขยายแนวคิด กระบวนการออกไปจึงจะสามารถ

ปรับตัวให8อยู;ในดุลยภาพได8  

เกรียงศักด์ิ (2545) ได8ให8นิยามของเครือข;ายเพ่ือการปฏิรูป การศึกษาว;าหมายถึงการท่ีป�จเจก

บุคคลองค6กรหน;วยงานหรือสถาบันใด ๆ ได8ตกลงที ่จะประสาน เชื ่อมโยงเข8าหากันภายใต8 

วัตถุประสงค6 หรือข8อตกลงอย;างใดอย;างหนึ่งร;วมกันอย;างเป_นระบบ โดยมีจุดมุ;งหมายเพื่อปฏิรูป

การศึกษา กลุ;มเครือข;ายนั้นต8องมีการแสดงออกเป_นการลงมือกระทำ กิจกรรมร;วมกันทั้งนี ้การ

เชื่อมโยงเข8าหากันเป_นเครือข;าย ไม;ใช;การรวมกลุ;มของสมาชิกที่มี ความสนใจเพียงต8องการพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร;วมสังสรรค6กันเท;านั้นแต;มันหมายถึง ความต8องการที่จะพัฒนาไปสู;การ

ลงมือกระทำกิจกรรมร;วมกันโดยมีเปcาหมายร;วมกันท่ีชัดเจน  

วิชิต และจำนง (2545) กล;าวถึงเครือข;ายการเรียนรู8ว;าคือ การที่ชาวบ8านรวมตัวกันขบคิด

ป�ญหาของเขา รวมพลังแก8ป�ญหา และหาผู8นำขึ้นมาจากหมู;ชาวบ8านด8วยกันเอง แล8วรวมตัวกันเพื่อมี

อำนาจต;อรอง มีการต;อสู8 ทางความคิดมีการเรียนรู8 จากภายนอกมีการไปมาหาสู; เรียนรู8 ดูงานด8วยกัน

จนกระท่ัง เกิดกระบวนการแก8ป�ญหาได8 ส;งผลให8 การทำมาหากินและเศรษฐกิจแต;ละครอบครัวดีข้ึน  

ธนา (2547) ให8ความหมายของคำว;าเครือข;าย คือ ภาพข;ายใยแมงมุม ซึ่งแสดงให8เห็นการถัก

ทอโยงใยกันของเส8นใยที่พาดผ;านกันมาหลายเส8น หลากทิศทาง ดังนั ้น คำว;าเครือข;ายคือ การ

เชื่อมโยงอย;างมีเปcาหมายเป_นการเชื่อมโยงระหว;างระบบที่ปฏิบัติการอยู;เข8าด8วยกันเช;นการเชื่อมโยง

คอมพิวเตอร6เข8าเป_นเครือข;ายอินเตอร6เน็ตเป_นต8นหรืออาจเป_นการเชื่อมโยงระหว;างบทบาทของ

บุคคล/ องค6กรต;าง ๆ ภายใต8วัตถุประสงค6ร;วมใด ๆ ของภาคีสมาชิก ดังนั้นเครือข;ายจึงเป_นรูปแบบ

การทำงานในลักษณะสร8างความร;วมมือ ประสานงานกันในแนวราบระหว;างผู8ที่เกี่ยวข8องด8วยสรรพ
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กำลังอันรวมถึง คนสติ ป�ญญา ความสามารถและทรัพยากร ในการทำงานเพื่อเอาชนะอุปสรรคท่ี

จุดอ;อนของระบบราชการและเป_นแนวทางที่ตรงกันกับแนวคิดของการพัฒนาที่ยึดพื้นท่ีประสาน

ภารกิจและร;วมทรัพยากร (Area, Function and participation) เป_นกลยุทธ6ในการพัฒนา  

สรุปได8ว;าเครือข;าย หมายถึง การเช่ือมโยงระหว;างระบบการปฏิบัติงานหรือเช่ือมโยง บทบาท

ของกลุ;มบุคคล องค6กร/ หน;วยงานต;าง ๆ ที่เป_นหน;วยย;อยรวมตัวกันด8วยความสมัครใจ ภายใต8ความ

ต8องการในวัตถุประสงค6ร;วมกันจัดโครงสร8างและรูปแบบการทำงานด8วยระบบใหม; ในลักษณะสร8าง

ความร;วมมือประสานงานกันในแนวราบ ระหว;างผู8ที ่เกี ่ยวข8องด8วยการระดม สรรพกำลังร;วมกัน

กำหนดกลยุทธ6ในการพัฒนาด8วยการให8สมาชิกได8 ร;วมคิด ร;วมตัดสินใจร;วม วางแผนร;วมทำ ร;วม

รับผิดชอบร;วมติดตามประเมินผล และร;วมรับผลประโยชน6 การสร8างเครือข;าย  

การสร~างเครือขfาย  

ปาริชาติ (2543) ได8สรุปกระบวนการสร8างเครือข;ายไว8ดังน้ี  

1. ขั้นตระหนักถึงความจำเป_นในการสร8างเครือข;ายเป_นขั้นตอนที่ผู 8ปฏิบัติงานหรือ ฝ¥าย

จัดการตระหนักถึงความจำเป_นในการสร8างเครือข;ายเพ่ือท่ีจะทำงานให8บรรลุเปcาหมายรวมท้ังพิจารณา

องค6กรต;าง ๆ ที่เห็นว;าเหมาะสมเข8าเป_นเครือข;ายในการทำงานคำถามในขั้นตอนนี้ คือ 1) จะเข8าร;วม

เป_นเครือข;ายกับองค6กรใด 2) จะได8รับประโยชน6หรือต8องสละประโยชน6ด8านใดบ8าง ในการเข8าร;วมเป_น

เครือข;าย 3) ระยะเวลาใดในการเข8าร;วมเครือข;ายคำตอบสำหรับคำถามเหล;าน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลง

เม่ือระยะเวลาในการทำงานผ;านไประยะหน่ึงแล8ว 

2. ขั้นติดต;อกับองค6กรที่จะเป_นเครือข;ายหลังจากที่ได8ตัดสินใจในองค6กรที่เห็นว;าเหมาะสมใน

การเข8าร;วมเครือข;ายจะเป_นขั้นตอนของการติดต;อสัมพันธ6 เพื่อ ชักชวนเข8าร;วมเป_น เครือข;ายในการ

ทำงาน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อองค6กรมีความต8องการเหมือนกันและต8องการกระทำ กิจกรรมตอบสนอง

ความต8องการเหมือนกันดังนั้นจะต8องสร8างความคุ8น เคยและการยอมรับรวมทั้งความไว8วางใจระหว;าง

กันเป_นขั้นตอนของการปลูกจิตสำนึกโดยการให8 รางวัล กระตุ8น ให8อยากแก8ป�ญหาร;วมกันอาจเรียก

ข้ันตอนน้ี ว;าเป_นข้ันตอนการเตรียมกลุ;มหรือเตรียมเครือข;าย  

3. ขั้นการสร8างพันธกรณีร;วมกันเป_นขั้นตอนของการสร8างความผูกพัน ร;วมกันซึ่งหมายถึง 

การตกลงในความสัมพันธ6ต;อกันในขั้นตอนนี้องค6กรจะเข8าสู;การตกลงที่จะทำงาน ร;วมกันซึ่งในการท่ี 

จะทำ กิจกรรมร;วมกันเพื่อตอบสนองความต8องการหรือแก8ป�ญหากลุ;มองค6กร จะต8องมีความรู8ที่จำเป_น

ซ่ึงอาจจะทำโดยการแลกเปลี่ยนความรู8และอาจเรียกขั้นตอนนี้ว;ากลุ;มศึกษาเรียนรู8 (Learning group) 

หากพิจารณาในประเด็นของระดับ การสร8างเครือข;ายก็จะเป_น ขั ้นตอนของการให8ความร;วมมือ 

(Informal cooperation)  

4. ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ6เป_นขั้นตอนที่การสร8างเครือข;ายปรากฏผลงานเป_นรูปธรรม 

เป_นขั้นตอนการเร่ิมทำกิจกรรมโดยใช8ทรัพยากรร;วมกันมีการตกลงในเรื่องการบริหารจัดการกลุ;ม ซ่ึง
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เร่ิมต8นด8วยการกำหนดวัตถุประสงค6ของกลุ;ม กำหนดกิจกรรม จัดวางข8อตกลงในการทำงานกำหนด

บทบาทของสมาชิก รวมทั้งสิทธิ หน8าที่ของหัวหน8ากลุ;ม เป_นต8นในขั้นกลุ;มกิจกรรม (Action group) 

หากพิจารณาในประเด็นระดับ การสร8างเครือข;ายเรียกว;าเป_นขั้นตอนของการทำ ข8อตกลง (Formal 

agreement)  

5. ขั้นตอนการขยายกิจกรรมหรือขยายกลุ;มหลังจากขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ6 จน

นำไปสู;การทำ กิจกรรมร;วมกันจนมีผลงานปรากฏเป_นที่เด;นชัดองค6กรเครือข;ายรู8สึกว;าตนได8รับ 

ผลประโยชน6จากการเข8าเป_นเครือข;ายความสัมพันธ6จะแน;นแฟcนขึ้นการเรียนรู8ร;วมกันนอกจากจะเป_น

ประโยชน6ต;อการทำงานฝ¥ายปฏิบัติการแล8วยังเป_นประโยชน6ต;อการสร8างความสัมพันธ6ด8วย

ความสัมพันธ6ที่แน;นแฟcนซึ่งจะนำไปสู;การขยาย กิจกรรมหรือขยายกลุ;มตามพื้นที่หรือตามลักษณะ

กิจกรรมในด8านระดับ การสร8างเครือข;าย ขั้นตอนนี้อาจอยู;ในระดับ การเข8าลงทุนในองค6กรใหม; 

(Minority investment) และการจัดต้ังองค6กรใหม;ร;วมกัน(Joint venture)  

6. ขั้นติดตามและประเมินผลเป_นขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่เกิดจาก

เครือข;ายความร;วมมือเพ่ือไปสู;การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงแผนการดำเนินงานน้ันอีก  

กำลูนเทพ (2536) ได8กล;าวว;า การสร8างเครือข;ายจะต8องเร่ิมจากตัวแทนท่ีมีโอกาสจะแผ;ขยาย

แตกสาขาของเครือข;ายออกไปได8 โดยคำนึงถึงจุดเร่ิมต8นท่ีสำคัญจุดใดจุดหน่ึงหรืออาจจะเร่ิมพร8อมกัน

ในหลายๆ จุดท่ีมีความพร8อมเช;นในกลุ;มข8าราชการ กลุ;มประชาชนให8เร่ิมในลักษณะประชาชนเป_น

ศูนย6กลางท่ีมีการช;วยเหลือซ่ึงกันและกันและสร8างกลุ;มผู8นำให8 เกิดข้ึนก;อนได8 แก;คณะกรรมการ

หมู;บ8านซ่ึงอยู;ในรูปของการบริหารสภาตำบลท่ีกำลังดำเนินการอยู;ในป�จจุบันโดยท่ีคณะกรรมการ

เหล;าน้ีจะต8องเป_นผู8ท่ีมีความรู8 ความสามารถ มีวิสัยทัศน6 ในการพัฒนาและมีความคิดริเร่ิมสร8างสรรค6  

เจือจันทร6 (2536) ได8ให8ทัศนะว;า การสร8างเครือข;ายจะเป_นลักษณะของการส;งต;อการสืบทอด

การส่ือสารซ่ึงกันและกันเช;น การสร8างเครือข;ายการเรียนรู8ของ ประชาชน คงจะต8องอาศัยบทบาทจาก

หลากหลายหน;วยงาน โดยเฉพาะหน;วยงานภาครัฐจะช;วย ประสานเสริมสร8างสนับสนุนการเรียนรู8ของ

ประชาชนในวิถีชีวิตซึ่งผู8นำจะเป_นผู8ประสานงาน การเรียนรู8ต;าง ๆ ในระดับชุมชนมีการใช8วิธีการการ

สื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให8สมาชิกเกิดแนวความคิด (Concept) ที่ไม;ใช;วิธีการสั่งการ เป_นการสื่อสารใน

ระดับ ที่ก;อให8 เกิดความเข8าใจแบบยืนยันได8 (Positive approach) และที่สำคัญที่สุดก็คือ ไม;ว;าจะ

เป_นการประสานงานระหว;างบุคคลภายในหรือจากหน;วยงานภายนอก จะต8องสร8างจิตสำนึกร;วมกันว;า

จะทำ เพื่ออะไร มีคุณค;าอย;างไร เมื่อประสาน แล8วผลที่ตามมาจะต8องก;อให8เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางท่ีต8องการท้ังคน องค6การ และชุมชน  
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ประเภทและรูปแบบของเครือขfาย  

นักการศึกษาหลายท;านได8กล;าวถึงประเภทและรูปแบบของเครือข;ายไว8หลายทัศนะ ดังน้ี  

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ6ศักด์ิ (2545) ได8แบ;งเครือข;ายออกเป_นประเภทต;าง ๆ โดยใช8เกณฑ6บาง

ประการประยุกต6เครือข;ายเพ่ือปฏิรูปการศึกษาสรุปได8ตามตารางต;อไปน้ี  
 

ตารางท่ี 2.6  ประเภทของเครือข;าย  

เกณฑ8การแบfง  ประเภทของเครือขfาย  

1. ขนาดของกลุ;ม 1. เครือข;ายร;วม (Total network) 

2. เครือข;ายย;อย (Sub network) 

2. พ้ืนท่ี 1. เครือข;ายระดับ หมู;บ8านในพ้ืนท่ีตำบล 

2. เครือข;ายระดับ หมู;บ8านข8ามพ้ืนท่ีตำบล 

3. เครือข;ายระหว;างตำบลในอำเภอใดอำเภอหน่ึง 

4. เครือข;ายระดับ ตำบลข8ามพ้ืนท่ีอำเภอ 

5. เครือข;ายระดับ อำเภอในจังหวัดใดจังหวัดหน่ึง 

6. เครือข;ายระดับ อำเภอข8ามพรมแดนจังหวัด 

7. เครือข;ายระหว;างจังหวัดในภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง 

3. ประเด็นท่ีสนใจร;วมกัน เครือข;ายประเด็นท่ีสนใจอาจแบ;งได8หลากหลาย เช;น 

เครือข;ายการศึกษาทางเลือกเครือข;ายการเรียนรู8 ฯลฯ 

4. วิชาชีพของสมาชิกกลุ;ม เป_นเครือข;ายท่ีแบ;งตามวิชาชีพของสมาชิก เช;น เครือข;าย 

นักการเมือง เครือข;ายนักวิชาการ เครือข;ายครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา เครือข;ายนักธุรกิจ ฯลฯ 

5. บทบาทของกลุ;ม  เป_นเครือข;ายท่ีพิจารณาแบ;งตามบทบาทหน8าท่ีหลักท่ี

ดำเนินการ อยู; เช;น เครือข;ายการศึกษาวิจัยเพ่ือปฏิรูป

การศึกษา เครือข;าย ผู8สนับสนุนด8านการเงิน ฯลฯ 

6. ลักษณะภาคีท่ีร;วม ในเครือข;าย 1. เครือข;ายแนวนอน  

2. เครือข;ายแนวต้ัง 

7. ระดับ ความผูกพัน การแบ;งด8วยเกณฑ6ท่ีใช8ในระดับความผูกพันระหว;างบุคคล ท่ี

เป_นจุดศูนย6กลางของเครือข;ายกับภาคีต;าง ๆ ซ่ึงอาจแบ;งได8 

ในลักษณะเครือข;ายท่ีมีความผูกพัน ใกล8ชิดในระดับรองลง

ไป ตามลำดับจนถึงความผูกพันในระดับห;างไกล 
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องค8ประกอบของเครือขfาย  

     เกรียงศักด์ิ (2545) กล;าวถึงองค6ประกอบของเครือข;าย 7 องค6ประกอบ ได8แก;  

1. การรับรู8มุมมองด8วยกัน (Common perception) ท่ีถือว;าเป_นหัวใจของเครือข;ายสมาชิกท่ี

เข8ามาอยู;ในเครือข;ายต8องมีความรู8สึกนึกคิดและรับรู8รวมกันถึงเหตุผลการเข8าร;วมเป_นเครือข;าย เช;น มี

ความเข8าใจในป�ญหาและมีจิตสำนึกในการแก8ป�ญหาร;วมกันมีประสบการณ6ในป�ญหาร;วมกันและ มี

ความต8องการความช;วยเหลือในลักษณะท่ีคล8ายคลึงกันเป_นต8น 

2. การมีวิสัยทัศน6ร;วมกัน (Common vision) เป_นการมองเห็นภาพของจุดหมายในอนาคต

ร;วมกันระหว;างสมาชิกในกลุ;มที่รับรู8 เข8าใจถึงทิศทางเดียวกันและการมีเปcาหมายที่จะไปด8วยกันจนทำ 

ให8กระบวนการเคล่ือนไหวมีพลังและเกิดเอกภาพ  

3. การมีผลประโยชน6 และมีความสนใจร;วมกัน (Mutual interest/ Benefit) เช;น เกียรติยศ 

ช่ือเสียง การยอมรับโอกาสในความก8าวหน8า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ  

4. การมีส;วนร;วมของสมาชิกเครือข;ายอย;างกว8างขวาง (All stake holders participation) 

เป_นเง่ือนไขท่ีทำให8เกิดการรับรู8ร;วมคิดร;วมตัดสินใจ และร;วมลงมือกระทำ  

5. การเสริมสร8างซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) โดยใช8จุดแข็งของฝ¥าย

หน่ึงไปช;วยแก8ป�ญหาจุดอ;อนของอีกฝ¥ายหน่ึง 

6.การพ่ึงพิงอิงร;วมกัน (Interdependence) ระหว;างสมาชิกของเครือข;ายเพ่ือเป_น การ

เสริมสร8างซ่ึงกันและกันและอยู;ได8ส;งผลให8สมาชิกมีปฏิสัมพันธ6ระหว;างกันโดยอัตโนมัติ  

7. การปฏิสัมพันธ6เชิงแลกเปล่ียน (Interaction) สมาชิกในเครือข;ายต8องทำกิจกรรมร;วมกัน

เพ่ือให8เกิดการปฏิสัมพันธ6ระหว;างสมาชิกด8วยกันท่ีก;อให8เกิดการเปล่ียนแปลงในเครือข;ายด8วย 

ธนา (2547) กล;าวถึงองค6ประกอบของเครือข;ายว;าประกอบด8วย 4 องค6ประกอบ ดังน้ี 

1. สมาชิก ได8แก; สมาชิกแกนหลักท่ีเก่ียวข8องโดยตรงกับผลงานตามเปcาหมายเครือข;ายและ

สมาชิกเสริมท่ีเป_นฝ¥ายสนับสนุน 

2. กรรมการผู8ประสานงานเพ่ือให8เกิดการจัดการท่ีดี สามารถนำพาเครือข;ายขับเคล่ือนไป

ด8วยพลังร;วมของสมาชิก 

3. เปcาหมายหรือวัตถุประสงค6ถือเป_นจุดร;วมสำคัญของการเป_นเครือข;ายถ8าเป_นเปcาหมายต8อง

ชัดเจนและมีความเป_นไปได8ให8ความสำคัญต;อการมีส;วนร;วมและคงอยู;ของสมาชิก  

4. กิจกรรม การจัดกิจกรรมจะต8องสอดคล8องกับวัตถุประสงค6 โดยการร;วมคิดร;วมตัดสินใจ

และร;วมทรัพยากรของสมาชิกด8วยกันเองการถ;ายทอดความรู8, ทักษะการตีความ, สร8างความหมาย

เครือข;าย Making meaning การส่ือสารการบริหารข8อมูลการปฏิสัมพันธ6 เห็นและเข8าใจ เปcาหมาย

ร;วมท้ังระยะส้ัน ระยะยาวและเฉพาะหน8า 
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พระมหาสุทิตย6 (2547) กล;าวว;าจุดร;วมที่เป_นองค6ประกอบสำคัญของความเป_นเครือข;าย

ได8แก;  

1. หน;วยชีวิตหรือสมาชิกซึ่งถือเป_นองค6ประกอบเบ้ืองต8นของความเป_นเครือข;ายและเป_น

องค6ประกอบหลักท่ีก;อให8เกิดความเป_นเครือข;าย  

2. จุดมุ;งหมายเป_นองค6ประกอบที่สำคัญเพราะความเป_นเครือข;าย หมายถึง การร;วมกันอย;าง

มีจุดหมาย เพื่อทำกิจกรรมอย;างใดอย;างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค6 และกระบวนการเพื่อให8บรรลุ

จุดมุ;งหมายน้ัน 

3. การทำหน8าที่อย;างมีจิตสำนึกสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวส่ิงต;างๆ เข8าด8วยกันคือการทำหน8าที่ต;อกัน

และกระทำอย;างมีจิตสำนึกต;อส;วนรวม  

4. การมีส;วนร;วมและการแลกเปล่ียนในองค6ประกอบของความเป_นเครือข;ายจะต8องการ

พ่ึงพาอาศัยการแลกเปล่ียนเรียนรู8 และการมีส;วนร;วมในกิจกรรมต;าง ๆ  

5. ระบบความสัมพันธ6และการส่ือสารเป_นส่ิงท่ีมีความสำคัญต;อเครือข;ายได8แก;ข8อมูล และการ

ส่ือสารระหว;างกันท้ังการส่ือสารระหว;างป�จเจกบุคคล กลุ;มกับกลุ;ม และระหว;างเครือข;าย กับ

เครือข;าย รวมท้ังระบบความสัมพันธ6ในการแลกเปล่ียนเรียนรู8  

ปาริชาติ และชัยวัฒน6 (2546) กล;าวว;าองค6ประกอบ ของเครือข;าย ประกอบด8วย  

1. การเรียนรู8 (Learning) ได8แก; การเรียนรู8เก่ียวกับความจำเป_นและความต8องการของ

ตนเองและผู8อ่ืน 

2. การลงทุน (Investing) ได8แก; การลงทุนด8านเวลา และพลังงานในการติดต;อและ เช่ือม

ประสานกับบุคคลต;าง ๆ  

3. การดูแล (Nurturing) ได8แก; การดูแลสัมพันธภาพระหว;างสมาชิกของเครือข;ายอย;าง

ใกล8ชิดท้ังในเร่ืองของการทำงานและความสัมพันธภาพส;วนตัว 

4. การรักษา (Keeping) ได8แก; การรักษาทิศทางในการบรรลุเปcาหมายการตรวจสอบความ

ต8องการของสมาชิกและการเป®ดใจรับฟ�งความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

กล;าวโดยสรุป องค6ประกอบของเครือข;าย มีดังน้ี 1) สมาชิกเครือข;าย 2) เปcาหมายร;วมกัน 3) 

การมีประโยชน6ร;วมกัน 4) การมีส;วนร;วมของสมาชิก 5) การเสริมสร8างความสัมพันธ6 6) การ

แลกเปล่ียนเรียนรู8ซ่ึงการท่ีจะวิเคราะห6ว;าเครือข;ายมีองค6ประกอบอะไรบ8างน้ันข้ึนอยู;กับลักษณะของ

เครือข;ายเป_นสำคัญ  

 

กระบวนการปฏิบัติงานของเครือขfาย  

พระมหาสุทิตย6 (2547) อยู;ได8ได8กล;าวถึงกระบวนการทำงานของเครือข;ายต;าง ๆ ว;ามี

ลักษณะร;วมกันใน 4 ประเด็น คือ  
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1. กระบวนการทำงานท่ีเช่ือมประสานจุดเล็กและขยายไปสู;หน;วยใหญ; 

2. การรักษาสัมพันธภาพท่ีสร8างความรู8 ความหมาย และโลกทัศน6ร;วมกัน 

3. การเสริมสร8างกระบวนการเรียนรู8และการปรับตัว 

4. การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อสร8างกระบวนการทางนวัตกรรมและวาท

กรรมในการพัฒนาจะเห็นได8ว;ากระบวนการทำงานของเครือข;ายดังกล;าวเป_นกลยุทธ6ที่สำคัญในการ

ประสานความร;วมมือ เป_นการทำงานด8วยถ8อยทีถ8อยอาศัยระหว;างสมาชิกและภาคีร;วม โดยมี

จุดเร่ิมต8นจากการทำงานในพ้ืนท่ีและประเด็นเล็ก ๆ แล8วขยายกระบวนการเป_นเครือข;ายท่ี กว8างขวาง

ออกไปพร8อมทั้งแสวงหาความรู8ใหม;วิธีการใหม;ที่เหมาะสมกว;าโดยมีระบบการสื่อสาร และนวัตกรรม

ใหม;เป_นเคร่ืองมือท่ีจะสร8างความหมายและความสัมพันธ6ท่ีดีต;อกัน 

 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข~อง 
       2.7.1 งานวิจัยในประเทศ 

พันธ6ศักดิ์ (2540) ได8ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษา 

ตามแนวคิดการบริหารงานแบบมุ ;งคุณภาพทั ้งองค6การ : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัย 

ผลการวิจัยพบว;า จุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัยเป_นสถาบันที่มีบุคลากรที่มีความรู8ความสามารถสูง  

ผู8บริหารมีวิสัยทัศน6และมีความเป_นผู8นำ ในการใช8เทคนิคการบริหารงานที่มุ;งเน8นคุณภาพ ได8มีการ

จัดทำทิศทางการพัฒนาจุฬาลงกรณ6มหาวิทยาลัยระยะ 15 ป� (2540-2554) กำหนดทิศทางให8

มหาวิทยาลัยเป_นมหาวิทยาลัยชั้นนำอย;างชัดเจน การบริหารงานอยู;ในระยะของการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให8การบริหารงานมีอิสระมากขึ้น  กำลังดำเนินการปฏิรูประบบงานบริหารวิชาการมีความพร8อม

ต;อรูปแบบการบริหารใหม;ๆ ก;อนข8างสูง            

ประดิษฐ6 (2547 ได8ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ6การแข;งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐ ผลการวิจัยพบว;า  ป�จจัยภายนอกท่ีชี้นำกลยุทธ6การแข;งขันของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

อย;างมากทั้งในป�จจุบันและ จะส;งผลต;อไปในอนาคตได8แก;ทิศทางการพัฒนาของประเทศที่มุ;งเน8นไปสู;

สังคมดิจิตอล และการให8ความสำคัญกับการฝ°กอบรมตลอดอายุงานของแรงงานที่ประกอบวิชาชีพ

ชั้นสูง ป�จจัยภายนอกที่เป_นอุปสรรคคือคุณภาพของนักศึกษา การขาดการสนับสนุนด8านงบประมาณ 

และการขาดแคลนอาจารย6ท่ีมีคุณภาพ  

รื่นจิตต6 (2545)   ได8ศึกษาวิจัยเรื่อง  ศึกษาความคิดเห็นของผู8บริหารสถานศึกษาเอกชน

เกี่ยวกับเกณฑ6ความเป_นเลิศด8านการศึกษา โดยพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ ความเหมาะสมของค;า

คะแนนและแนวทางการให8คะแนนของ องค6ประกอบของเกณฑ6ความเป_นเลิศฯ คือ ภาวะผู8นำการ

วางแผนกลยุทธ6 การให8ความสำคัญกับนักเรียน ผู8มีส;วนได8ส;วนเสียและผู8ใช8บริการ สารสนเทศและการ

วิเคราะห6 การให8ความสำคัญแก;บุคลากรและหน;วยงานย;อย การบริหารกระบวนการ และ ผลการ
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ดำเนินงาน ผลการวิจัยพบว;า   ผู8บริหารสถานศึกษาเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

ค;าคะแนนมีความเหมาะสมมากอย;างย่ิง ภาพรวมท้ังหมดมีความเหมาะสมมาก 

กนิษฐา (2549) ได8ศึกษาวิจัยเรื ่อง การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ6การส;งเสริมความเป_น

ศูนย6กลางการศึกษานานาชาติของประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต8 ผลการวิจัยพบว;า   

รูปแบบที่เหมาะสมในการส;งเสริมให8ประเทศไทยเป_นศูนย6กลางการศึกษานานาชาติ ประกอบด8วย

วิสัยทัศน6ภายใน 5 ป� พันธกิจที่สำคัญได8แก;การสร8างหลักสูตรนานาชาติให8ได8มาตรฐานสากล และการ

สร8างผลงานวิจัยและนวัตกรรมในภูมิภาค การสร8างความร;วมมือกับสถาบันทั้งในและต;างประเทศ

ตลอดจนการส;งเสริมการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว;างชาติ 

เฉลิม (2549) ได8ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสู;ความเป_นเลิศแบบก8าวกระโดด

ด8วย การเทียบเคียงสมรรถนะ ตามแนวรางวัลคุณภาพแห;งชาติ ทางการศึกษาของโรงเรียนบ8านคลอง

ช;อย อำเภอสว;างอารมณ6 จังหวัดอุทัยธานี  มีจุดมุ;งหมายเพื่อหาระดับคุณภาพของโรงเรียนบ8านคลอง

ข;อยอำเภอสว;างอารมณ6 จังหวัดอุทัยธานี โดยการประเมินตนเองตามแนวรางวัลคุณภาพแห;งชาติทาง

การศึกษาและเพื่อหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหาร จัดการ โรงเรียนบ8านคลองข;อย อำเภอสว;าง

อารมณ6 จังหวัดอุทัยธานี สู;ความเป_นเลิศแบบก8าวกระโดดด8วยการเทียบเคียงสมรรถนะตามแนว

รางวัล คุณภาพแห;งชาติทางการศึกษา 

การดำเนินการวิจัยมี 2 ช;วง คือ ช;วงท่ี 1 หาระดับคุณภาพของโรงเรียน ช;วงท่ี 2 หาวิธีปฏิบัติ

ที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการโรงเรียนสู;ความเป_นเลิศแบบก8าวกระโดดด8วยการเทียบเคียงสมรรถนะ 

ผลการวิจัยพบว;า ระดับคุณภาพของโรงเรียนบ8านคลองข;อยตามแนวรางวัลคุณภาพแห;งชาติทาง

การศึกษา  อยู;ในระดับคุณภาพ ระดับ 2  คิดเป_นร8อยละ 21.88 และวิธีปฏิบัติ ที่ดีที่สุดของโรงเรียน

เมื่อเทียบเคียงกับโรงเรียนในกลุ;มเครือข;ายจำนวน 8 โรงเรียน    คือ หมวด 1 การนำโรงเรียน ข8อท่ี

1.2 ความรับผิดชอบทางสังคม 

ชนิกานต6 (2550)  ได8ศึกษาวิจัยเรื่อง เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค6กรตามแนวคิด

ของ Malcolm Baldrige กรณีศึกษาทศบาลนครนนทบุรี ผลการศึกษา ผลการวิจัยพบว;า สถานภาพ

การปฏิบัติงานของเทศบาลนครนนทบุรีตามแนวคิด Maclom Baldrige ทั้ง 7 ด8าน ซ่ึงได8แก; 1) ด8าน

ภาวะผู8นำ 2) ด8านสารสนเทศและการวิเคราะห6 3) ด8านการวางแผนคุณภาพเชิงกล ยุทธ6 4) ด8านการ

พัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย6 5) ด8านการจัดการกระบวนการคุณภาพ 6) ด8านการ สนใจ

ลูกค8าและความพึ่งพอใจลูกค8า  7)ด8านผลการดำเนินงาน อยู;ในระดับมากทุกส;วนของป�ญหาและ

อุปสรรค พบว;า ป�ญหา ภายนอกเทศบาล คือประชาชนไม;เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันโดย ดึงรัฐเข8ามา

เป_นตัวกลางเพื่อไกล;เกลี่ยและ ป�ญหาภายในเทศบาลคือไม;สามารถบริการประชาชนตามที่ประชาชน

ดาดหวัง ติดขัดท่ีกฎระเบียบ 
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ธนิก (2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ;งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเป_นเลิศ

ของสถานศึกษาเอกชน เพื ่อพัฒนาตัวบ;งชี ้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื ่อความเป_นเลิศของ

สถานศึกษาเอกชน และตรวจสอบความสอดคล8องของตัวบ;งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความ

เป_นเลิศของสถานศึกษาเอกชนตามแนวคิดทฤษฎีกับข8อมูลเชิงประจักษ6  ผลการวิจัยพบว;า  ตัวบ;งช้ี

ทุกตัวเป_นตัวบ;งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเป_นเลิศของสถานศึกษาเอกชนได8อย;างมี

นัยสำคัญ 

     2.7.2 งานวิจัยตfางประเทศ 

    ยูริท (Ulrich, 1992)  ศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

มาตรฐานว;าเกิดจากป�จจัยส;งเสริมสนับสนุนใดบ8างท่ีมีอิทธิพล เม่ือได8ข8อค8นพบแล8วจึง ได8จัดป�จจัยท่ี

แสดงถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐาน เป_น 2 กลุ;ม คือ กลุ;มท่ีเก่ียวข8องกับโครงสร8าง และ

กลุ;มเก่ียวกับกระบวนการ มีรายละเอียดดังน้ี 

ด~านโครงสร~าง ประกอบด~วย 

1. มีการบริหารและกาวะผู8นำ แบบกระจายอำนาจ 

2. มีความม่ันคงในการปฏิบัติงานของครู 

3. มีหลักสูตรท่ีชัดเจนและจัดเป_นระบบ 

4. มีการพัฒนาคณะครู 

5. มีส;วนร;วมและสนับสนุนจากผู8ปกครอง 

6. มีการยอมรับจากนักเรียนอย;างกว8างขวาง 

7. มีเวลาเพ่ือการเรียนรู8สูงสุด 

8. มีการสนับสนุนจากท8องถ่ิน 

ด~านกระบวนการ ประกอบด~วย 

1. มีการวางแผนแบบมีส;วนร;วม 

2. มีความสัมพันธ6แบบสถานศึกษา 

3. มีสำนึกชุมชน 

4.มีจุดหมายท่ีชัดเจน 

5.มีระเบียบและวินัย 

6.มีความคาดหวังร;วมกันสูง 

วิลสัน (Wilson 1996) ศึกษาป�ญหาและอุปสรรด ในการบริหารโรงเรียนมาตรฐาน พบว;ามี

ป�ญหาสำคัญโดยสรุป 5 ประการ ดังน้ี  

1. เวลาทำให8บุคลากรต8องใช8เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติแต;ละวัน 
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2. คณะกรรมการโรงเรียนถูกมอบหมายหน8าที่และความรับผิดชอบสูง แต;บุคลากรที่เป_น

คณะกรรมการบางคนยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม เช;น ขาดความรู8เรื ่องการบริหารโรงเรียนขาด

ทักษะกระบวนการจัดการ ขาดความชัดเจนในบทบาท 

3. ความไม;สอดคล8องระหว;างความต8องการ และการปฏิบัติ อาจได8รับมอบอำนาจในการ

ตัดสินใจในเร่ืองท่ีไม;ต8องการ 

4. ขาดอิสระในการตัดสินใจ โรงเรียนบางแห;งถูกกำหนดมาจากหน;วยงานส;วนกลางให8ทำการ

บริหารโดยใช8โรงเรียนเป_นฐานมาใช8ในการบริหารโรงเรียนมาตรฐาน โดยไม;ได8เกิดจากความต8องการท่ี

แท8จริงของครู ประกอบกับการขาดแคลนงบประมาณ ระยะเวลาไม;เพียงพอการอบรมไม;เพียงพอ 

นอกจากน้ี ส;วนกลางยังไม;ได8มอบอำนาจให8โรงเรียนในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารอย;างแท8จริง 

5. ไม;ได8ให8ความสำคัญเรื่องวิชาการเท;าที่ควร ส;วนใหญ;จะไปเน8นเรื่องกิจกรรมพิเศษการ

แต;งตั ้งกรรมการและอนุกรรมการต;าง ๆ การออกระเบียบสำหรับการบริหารโรงเรียนการสร8าง

ความสัมพันธ6กับชุมชน 

โอเวน (Owen, 2001) ทำการวิจัยเรื่อง การบริหาร โรงเรียนมาตรฐานสากลใน AIberta :

การรับรู8ของผู8นำในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ. 1994-1997 (School-Base Management in Alberta: 

Perceptions of Public School Leaders 1994-1997)  ผลการวิจัยพบว;า ความสำเร็จของการ

บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล เกิดจากผู8นำในโรงเรียนมีบทบาทในการตัดสินใจ เพิ่มบทบาทการมี

ส;วนร;วมของชุมชน และพัฒนาการสื่อสาร ผู8นำใช8กาวะผู8นำแบบเกื้อหนุน หรืออำนวยความสะดวก ผู8

มีส;วนร;วมในการบริหารโรงเรียนรู8สึกพอใจกับการบริหาร โรงเรียนมาตรฐานสากล 

สเปคเตอร6 (Spector, 2003 ) ได8ศึกษาเกี ่ยวกับป�จจัยเสี ่ยงที ่จะทำให8การจัดการศึกษา

ล8มเหลว เม่ือพิจารณาจำแนกโรงเรียนเป_น 3 ประเภท คือ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนท่ีอยู;ชนบทและ

โรงเรียนมาตรฐาน โดยได8ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพจากกรณีตัวอย;าง 2 กรณี ผลปรากฏว;า 

1. การรับทราบสภาพป�ญหาทางด8านการเงินของโรงเรียน ของผู8มีส;วนได8ส;วนเสียแตกต;างกัน 

บางกลุ;มรับทราบข8อมูลละเอียด บางกลุ;มรับทราบท่ัวไป และบางกลุ;มรับทราบอยู;ในวงจำกัด 

2. ผู8มีส;วนได8ส;วนเสียของโรงเรียนจะมอบภาระเรื่องงบประมาณว;า เป_นเรื่องที่รัฐจะต8อง

รับภาระ 

3. ผู8มีส;วนได8ส;วนเสียของโรงเรียนจะดำเนินการที่จะสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนบ8าง 

แต;ก็เฉพาะ โรงเรียนของตัวเองเท;าน้ัน 

4. ผู8มีส;วนได8ส;วนเสียของโรงเรียนรับทราบและตระหนักดีว;า การที่โรงเรียนขนาดเล็กมี

แนวโน8มท่ีจะมีความส่ียงเร่ืองภาระค;าใช8ง;ายท่ีสูงกว;าโรงเรียนขนาดใหญ;กว;า 

5. ผู8มีส;วนได8ส;วนเสียของโรงเรียนรู8ดีว;าคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กมักจะไม;ดีในเรื่องของ

หลักสูตรและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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สคริปเปอร6 (Skipper, 2006) ได8วิเคราะห6โรงเรียนมาตรฐาน หรือโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ 

(Successful School) พบว;า ลักษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  มีดังน้ี 

1. เน8นนักเรียนเป_นศูนย6กลาง 

2. มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 

3. จัดการเรียนการสอนท่ีส;งเสริมการเรียนรู8ของนักเรียน 

4. มีบรรยากาศโรงเรียนในทางบวก 

5. ส;งเสริมความมีปฏิสัมพันธ6ต;อกันแบบเป_นกลุ;ม 

6. มีการพัฒนาบุคคลอย;างกว8างขวาง 

 

สรุปได8ว;า สถานศึกษาสามารถดำเนินการได8บรรลุเปcาหมาย เกิดประสิทธิผล ต8องมี

องค6ประกอบที่ส;งผลต;อการแสดงความเป_นเลิศของสถานศึกษา และแนวทางการดำเนินงานเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  รวมถึงการมีส;วนร;วมในการตัดสินใจ ท่ี

แสดงถึงความสำเร็จในการดำเนินงาน จะให8เห็นว;า สถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนต;างให8ความ

ตระหนักและให8ความสนใจในการหากลยุทธ6การบริหารสร8างเครือข;ายความร;วมมือเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่สามารถนำมาพัฒนา เพิ่มศักยภาพสถานศึกษาหรือ

หน;วยงานของตนเองให8สามารถดำรงและพัฒนาให8สามารถดำเนินการต;าง ๆ ได8บรรลุเปcาหมายของ

องค6การ ได8อย;างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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2.8 กรอบแนวคิดในการกำหนดกลยุทธ8การสร~างเครือขfายความรfวมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 
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