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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้มี 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ

พฒันา และปจัจยัทีเ่อือ้ตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนระดบัปฐมวยั ในอำาเภอเมอืง 
จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสาวนร่วม วิธีวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จำานวน 35 แห่ง ขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายปฐมวัยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ จำานวน 20 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์จากสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำานวน 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน ขั้นตอนที่ 3 ประกอบด้วย 
คณะกรรมการฝ่ายปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบด้านแผนงานของ
โรงเรียนเอกชน ครู บุคลากร และเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนเอกชนที่นำาการบริหารเชิงกลยุทธ์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยไปใช้ โดยความร่วมมือของโรงเรียน
เอกชน จำานวน 20 แหง่ วธิกีาร และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย แบบสอบถามการประชมุเชิง
ปฏิบัติการ การจัดสนทนากลุ่ม การนำาแผนไปใช้ตามแผนปฏิบัติการ ใช้แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบ
ประเมินผล แบบบันทึกการประชุม และแบบบันทึกการสะท้อนคิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา กำาหนดค่าคุณภาพเครื่องมือ 
ไวท้ี ่0.67 โดยผลคะแนนทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ อยูร่ะหวา่ง 0.88-1.00 ใชเ้ปน็เครือ่งมอืวจัิยได ้ผลการวจิยั 
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พบว่า 1) สภาพปัจจุบัน/การปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่
ในระดับมากที่สุด ในส่วนของปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับความต้องการพัฒนาโดย
รวมอยู่ในระดับมาก 2) ในการสร้าง และตรวจสอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยความร่วมมือของโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัย ในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างข้ึนประกอบด้วย การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
จำานวน 5 กลยุทธ์ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยสำาคัญ 6 ด้านคือ 1) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2) ภาวะผู้นำา  
3) การบริหารจัดการโรงเรยีน 4) คณุภาพคร ู5)คณุภาพเดก็ 6) การประกนัคณุภาพการศกึษา มโีครงการ 
ท้ังสิน้ 30 โครงการ และมผีลการตรวจสอบการบรหิารเชงิกลยทุธ ์โดยผูท้รงคณุวฒุ ิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
3) จากการศึกษาผลการใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยการสังเกต ประเมินผลการดำาเนินการ โครงการ 
ในการบรหิารเชงิกลยุทธใ์นการพัฒนาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนระดบัปฐมวัย ในอำาเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่พบวา่ มกีารดำาเนินการตามแผนการปฏบิตักิาร และผลการประเมนิโครงการอยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ สว่นผลการสะทอ้นความคิด พบวา่ ประเดน็ทีส่ำาคญัสามารถนำาไปใชไ้ดจ้รงิ ไดแ้ก ่การใชแ้หลง่
เรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การนำานวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเด็ก การใชก้ระบวนการวจิยัเพ่ือพัฒนาเด็กของคร ูและบคุลากร จะสง่ผลทีด่ตีอ่การพฒันาคณุภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน ในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คำ�สำ�คัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 

Abstract
The objective of this research was threefold: 1) study the current situation, problems, 

development needs, and positive factors in developing the quality of education in private early 
childhood schools in the Municipal District of Chiangmai Province ; 2) construct and examine 
cooperative management strategies ; and 3) study the products of management strategies. 
The operational methodology included three groups: 1. administrators from 35 schools ;  
2. 20 committee members of early childhood level associations, one management strategic  
planning expert from the regional education office, and 10 respected educators ; and  
3. persons representing committees of early childhood education level associations  
responsible for planning, teachers, staff and parent networks involved in strategic management 
of 20 schools. Research instruments included: questionnaires, focus group discussions on 
actual activities, observation schedules, interviews, evaluation forms, minutes of meetings, and 
records of personal views. Data were analyzed in terms of percentage, frequency, means, 
standard deviations, and context analysis. The results were as follows: 1. Overall, the current 
situation/operations were ranked “high”, with quality assurance ranking “very high”. Problems 
were rated “average”, and need for development rated “high”. 2. Regarding the construction 
and examination of five cooperative management strategies, six strategies were identified 
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บทนำา 
ในการดำาเนินการจัดทำาแผนการศึกษา

แห่งชาติ ได้ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การ
ยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดทำาแผนฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยได้ศึกษา
สภาวการณ ์และบรบิทแวดลอ้มทีม่ผีล กระทบตอ่
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ซ่ึงการจัดการ
ศึกษา และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
โรงเรียน มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาคนในชาติ
นับต้ังแต่คร้ังในอดีตที่ใช้การอบรมบ่มเพาะจาก
สถาบันครอบครัว และวัด จนกระทั่งพัฒนาการ
เรียนรู้ในระบบโรงเรียน เพื่อให้เด็กไทยต้องได้รับ
การศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการ
พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ 
สติปัญญา และการมีส่วนร่วมของสังคม ที่มี
บทบาทร่วมกันในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เยาวชนไทย ให้ เป็นผู้มีความรู้ มี คุณธรรม 
จริยธรรม ตามเป้าหมายของการศึกษาของชาติ 

และแผนการศึกษาแห่งชาติ (แผนการศึกษาแห่ง
ชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559) 

จังหวัดเชียงใหม่มีความสำาคัญทั้งทาง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา 
เป็นอย่างมาก จึงมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ และ
สาขาอาชีพ เข้ามาพำานักอาศัย และทำาธุรกิจเป็น
จำานวนมาก การจัดการศึกษาของรัฐจึงไม่เพียง
พอต่อความต้อง การต่อจำานวนบุตร-หลาน ของ
ประชากรชาวเชียงใหม่ และผู้คนที่เข้ามาจาก 
ต่างถิ่นที่อยู่ จึงทำาให้เอกชนเข้ามามีบทบาท 
และมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้
กับเด็กเหล่านั้น โดยปัจจุบันโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการเปิดสอนในระดับปฐมวัย 
มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นถึง 35 โรงเรียน (สมาคม
โรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่, 2558) แต่จาก
การเขา้มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาดงักลา่วกลบั
พบว่า มโีรงเรียนเอกชน ทีเ่ปิดสอนในระดับปฐมวัย
หลายแห่งต้องปิดตัวลงด้วยเหตุผลนานาประการ 
อาท ิการขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน งบประมาณ
ลงทุนสำาหรับการพัฒนาโรงเรียน ขาดหน่วยงาน 
องค์การที่จะเข้ามาสนับสนุน จำานวนนักเรียนที่

as important, i.e. (1) school curriculum, (2) leadership, (3) school management, (4) quality 
of teachers, (5) quality of students, and (6) educational quality assurance. 3. A total of 30 
strategic management projects were examined by experts/respected educators through 
observation and evaluation of actual operational initiatives and rated “very high”. With respect 
to individual perspectives, it was concluded that those matters and practices which could 
be effectively put into practice, including the use of learning resources to improve student  
development, educational innovations, promotion of student morals and ethics, teacher 
and staff conducted research on student development, will result in improved educational  
development among private early childhood level schools in the Municipal District of  
Chiangmai Province. 

Keywords:	Strategic management, educational quality development, private early childhood 
schools 
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ลดลง ครูลาออกเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ 
ปัญหาจากการที่ผู้ปกครองมีลูกหลายคน ทำาให้
เกิดปัญหาในการ รับ ส่ง ลูกหลานที่เรียนในระดับ
ชัน้อืน่ๆ ทำาใหม้คีวามจำาเปน็ตอ้งยา้ยเดก็ ไปเรยีน
ในโรงเรียนที่ไม่ได้เปิดทำาการสอนเฉพาะปฐมวัย
ระดบัเดียวเป็นต้น (คณะกรรมการดำาเนนิงานวจิยั
สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่, 2552) 

ในสถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดล้อมในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ
เอกชนเกิดขึ้นอย่างรุนแรง รวดเร็ว และมีทิศทาง
ที่ไม่แน่นอน ทำาให้ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของเอกชนที่เคยมีมาในอดีต 
จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารเชิงกลยุทธ์  
ดงัที ่Goetsch L. David (2000) ไดเ้สนอแนวคดิวา่  
กลยุทธ์เป็นการวางแผนระยะยาวขององค์การ
บนรากฐานการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค 
จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก จุดแข็ง  
จุดอ่อน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดีต้องอาศัยหลักเหตุ 
และผลของวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่ง
กลยุทธ์ที่นำาไปใช้จะต้องมีความสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ที่มีเป้าหมาย
ในการเตรียมความพร้อม (Readiness) และ 
ส่งเสริมพัฒนาการ (Development) ให้กับ
เด็ก ผ่านการจัดประสบการณ์ หรือ กิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน รวมถึงการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้
กับเด็กอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
(ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู, 2562) 

ดังน้ันผู้บริหารจึงต้องมีแนวทาง และ 
วิธีการในการใช้กลยุทธ์ที่ เป็นรูปธรรม และ
ครอบคลมุทัง้การกำาหนดทิศทาง วสิยัทัศน์ พันธกิจ  
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ขององค์การรวมไป
ถึงวิธีการต่างๆ ที่จะนำาพาให้องค์การประสบ

ความสำาเร็จ รวมทั้งการสร้างทีมงานบุคลากร
ที่มีคุณภาพ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายท่ี
กำาหนด และทบทวนกระบวนการวางแผนกลยุทธ 
ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะตอบรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขัน
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (สมยศ นาวีการ, 2545) 
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ในการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อนำาข้อมูลที่
ได้รับไปสร้างการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวยั โดยความร่วมมือ 
ของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในอำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ และนำาการบริหารเชิงกลยุทธ์ไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
โดยใช้กระบวนการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (PAR: Participatory Action Research) 
ตามแนว คิดของ Kemmis and McTaggart 
(1988) ที่มีรูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Plan)  
2) การปฏบิตั ิ(Action) 3) การสงัเกต (Observation)  
4) การสะท้อนผล (Reflection) เพ่ือเป็น 
พื้นฐานในการแก้ปัญหาที่เกิดจากความร่วม มือ
ของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในอำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยคาดหวังว่าหากการศึกษา
ของเอกชนมีคุณภาพ และสามารถจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมจะมีส่วนช่วยแบ่งเบา
ภาระในการจัดการศึกษาของภาครัฐ และ ช่วย
ประหยัดงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ
ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศึกษาสภาพปจัจบุนั ปญัหา ความ

ตอ้งการการพฒันา และปจัจัยทีเ่อ้ือตอ่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
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เอกชน ในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เพื่อสร้าง และตรวจสอบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยโดยความร่วมมือของโรงเรียนเอกชนใน
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 3. เพือ่ศกึษาผลการใชก้ารบรหิารเชงิกล
ยุทธใ์นการพฒันาคณุภาพการศกึษาระดับปฐมวยั
โดยความร่วมมือของโรงเรียนเอกชน ในอำาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรที่ใช้ในก�รวิจัย

1. ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน 
และการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชน ในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดสอน
ในระดับปฐมวัย จำานวน 35 แห่ง 

2. คณะกรรมการฝ่ายปฐมวัยโรงเรียน
เอกชนจงัหวดัเชยีงใหม ่จำานวน 20 คน ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ จาก สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ จำานวน 1 
คน 

3. ผูท้รงคณุวฒิุ ประกอบด้วย นกัวชิาการ
ด้านการบริหารการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน 
ที่ประสบความสำาเร็จ จำานวน 10 คน 

4. ผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน และการ
ประกันคณุภาพการศกึษา ครูผูส้อน และเครอืขา่ย
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชนจังหวัด
เชยีงใหม ่ทีน่ำาการบรหิารเชิงกลยทุธใ์นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโดยความร่วมมือ 
ของโรงเรียนเอกชน ในอำาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ไปใช้ จำานวน 20 แห่ง

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย	

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการโดยใช้กระบวนการ
วิ จัย เชิ งปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม (PAR:  
Participatory Action Research) กำาหนด 
ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
ความต้องการ และปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชนในอำาเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่ดำาเนนิการ 
โดย 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ที่เก็บรวบรวมจากผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบด้าน
แผนงาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน ในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่เปิดสอนระดับปฐมวัย จำานวน 35 แห่ง

1.2 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-
2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ของ
โรงเรียนเอกชนในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และเผยแพร่ผลการ
ประเมนิในเวบ็ไซต ์ของสำานกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
จำานว 35 แห่ง

ขั้ นตอนที่  2 สร้ างและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโดยความร่วม
มือของโรงเรียนเอกชน ในอำาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ (P: Planning) ดำาเนินการโดย 

2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ นำาเสนอ
ข้อมูลท่ีได้จากการผลวิเคราะห์ ในขั้นตอนท่ี 1 
ต่อคณะกรรมการฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ใน
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ จากสำานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เพื่อ
สรุปสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ ปัจจัยที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคณุภาพการศกึษาระดบัปฐมวยั 
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และTOWS  
Matrix ในการจัดทำาร่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโดย
ความร่วมมือของโรงเรียนเอกชน ในอำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2.2 จัดอภิปรายกลุ่ม ตรวจสอบความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ความถูกต้อง ความ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ ความเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บรหิาร ของรา่งการบรหิารเชิงกลยทุธก์ารพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโดยความร่วมมือ
ของโรงเรยีนเอกชนในอำาเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นักวิชาการด้าน
การบริหารการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนที่
ประสบความสำาเร็จ

ขั้นตอนที่ 3 นำาการบริหารเชิงกลยุทธ์
ไปใช้ และศึกษาผลการใช้การบริหาร เชิงกลยุทธ์
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโดย
ความร่วมมือของโรงเรียนเอกชนในอำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ดำาเนินการโดยนำาผลการใช้การ
บรหิารเชงิกลยทุธใ์นการพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ระดบัปฐมวยั โดยความรว่มมอืของโรงเรยีนเอกชน
ในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากโรงเรียน
ที่นำาไปใช้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 
มาประเมินผล โดยใช้กระบวนการ AOR ใน 3  
ขั้นตอน ดังนี้

3.1 นำาแผนไปใช้ (A: Action) ประเมิน
โดยโรงเรียนเอกชน ที่นำาแผนการบริหารเชิง 
กลยุทธ์ไปใช้ 

3.2 สังเกต ติดตาม (O: Observation) 
ประเมินโดยผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบด้านแผนงาน 
และการประกันคุณภาพการศึกษา ครู บุคลากร 
และเครือข่ายผู้ปกครองเด็กนักเรียน ของโรงเรียน 
ที่นำาแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ 

3.3 สะท้อนความคิด (R: Reflection) 
โดยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ ของโรงเรียนที่นำา
แผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ 

ผลการวิจัย
ปรากฏผลตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย พบว่า สภาพปัจจุบัน ด้านภาวะผู้นำา  
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  = 4.42) รองลงมาได้แก่ 
ด้านคุณภาพเด็ก (  = 4.40) น้อยที่สุด ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน (  = 4.24) ทุก
รายการปฏิบัติจริงระดับมาก ในส่วนของปัญหา 
พบว่า ด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และด้าน
การบริหารจัดการโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
(  = 2.86) รองลงมาได้แก่ ด้านภาวะผู้นำา  
(  = 2.71) น้อยที่สุดได้แก่ ด้านคุณภาพเด็ก  
(  = 2.56) ทุกรายการมีปัญหาระดับปานกลาง 
และความต้องการพัฒนา พบว่าด้านหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  = 4.06)  
รองลงมา ได้แก่ด้านคุณภาพครู (  = 3.95)  
น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านคุณภาพเด็ก (  = 3.78)  
ทุกรายการมีความต้องการพัฒนาระดับมาก ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า สภาพ
ปัจจุบัน มีการปฏิบัติจริง ร้อยละ 92.35 มีปัญหา 
(  = 2.67) และมคีวามต้องการพฒันา (  = 3.69) 
ทุกรายการอยู่ในระดับมาก 
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2. ปจัจยัทีเ่อือ้ตอ่การพัฒนาคณุภาพการ
ศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในอำาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผลปรากฏดังนี้

2.1 ปัจจัยภายใน พบว่าค่านิยมร่วม  
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (  = 4.77) รองลงมาได้แก่ 
ทักษะความรู้ความสามารถ (  = 4.67) ค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ได้แก่ ระบบการปฏิบัติงาน (  = 4.52) 
ส่วนสภาพปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากที่สุด ได้แก่  
ค่านิยมร่วม ร้อยละ 96.04 รองลงมาได้แก่ การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การ ร้อยละ 94.26 
น้อยที่สุดได้แก่ ระบบการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
79.30 

2.2 ปัจจัยภายนอก พบว่า ด้านสังคม 
และวัฒนธรรม (  = 4.45) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ ด้านการเมือง และกฎหมาย 
ด้านเทคโนโลยี (  = 4.37) น้อยที่สุด ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (  = 4.23) สภาพ
ปัจจัยที่เป็นโอกาส มากที่สุด ได้แก่ ด้านสังคม 
และวัฒนธรรม ร้อยละ 88.52 รองลงมาได้แก่ 
ด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 81.04 น้อยที่สุด ได้แก่
กฎหมาย ร้อยละ 62.02 ตามลำาดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554-2558) 
ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ของโรงเรียน
เอกชน ในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียน
ทุกขนาด ร้อยละ 94.97 พิจารณาตามตัวบ่งช้ี
รายข้อ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ และจิตใจสมวัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
ร้อยละ 97.60 รองลง มา ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 5 
เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในช้ันต่อไป ร้อยละ 
97.07 น้อยที่สุด ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพ

ของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  
ร้อยละ 90.60

4. การสร้างและตรวจสอบกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโดยความ
ร่วมมือของโรงเรียนเอกชนในอำาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ (P: Planning) ปรากฏผลดังนี้

การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยโดยความร่วมมือ
ของโรงเรยีนเอกชนในอำาเภอเมอืง จงัหวดัเชียงใหม ่
ประกอบด้วย

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และทักษะการ
สื่อสาร 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะครู และ
บุคลากร ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายการบริหาร
โรงเรยีนเอกชนปฐมวยั ใหเ้ปน็องคก์รในการพฒันา
โรงเรียน เพื่อส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ควบคู่กับการพัฒนาด้าน
อื่นๆ 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษาภายในของโรงเรยีน เพือ่รองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 

การนำาการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ และ
ศึกษาผลการใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยฯ ปรากฏ
ผลการดำาเนินโครงการในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(A: Action, O: Observation, R: Reflection) 
ตามตารางดังนี้
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จากตาราง 1 ผลการประเมนิโครงการใน
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษาระดบัปฐมวยั โดยความรว่มมอืของโรงเรยีน
เอกชนในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับเด็ก มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (  = 4.79)  
รองลงมาได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดทำารายงานการประเมินผลภายใน (SAR) ตาม
แผนปฏิบัติการประจำาปีการศึกษาของโรงเรียน  
(  = 4.67) ผลการดำาเนินการอยูใ่นระดับมากทีสุ่ด
ทั้ง 2 โครงการ และโครงการสานสัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรียน/เครือข่ายผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(  = 4.18) ผลการดำาเนินการอยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
งานวิจัย เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย โดย
ความร่วมมือของโรงเรียนเอกชน ในอำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยพบประเด็นต่างๆ จากผล

การวิจัยตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัย พบว่าโรงเรียนมีการดำาเนินการบริหาร
จัดการ ทั้งในด้านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ด้าน
ภาวะผู้นำา ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ด้าน
คุณภาพครู ด้านคุณภาพเด็ก ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดย
พบปญัหาในดา้นหลกัสตูรการศกึษา ปฐมวยั และ
ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งตรงกับความ
ตอ้งการของโรงเรยีนทีต่อ้งการพฒันาหลกัสตูรการ
ศึกษาปฐมวัย มากท่ีสุด ส่วนในด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่า มีการปฏิบัติจริงอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่าค่านิยมร่วมเป็น
ปัจจัยภายในที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา และมีสภาพท่ีเป็นจุดแข็งมากที่สุด ด้าน
สังคม และวัฒนธรรม เป็นปัจจัยภายนอกที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีสภาพที่
เป็นโอกาสมากที่สุด ในส่วนของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 

ต�ร�ง	1 ผลการประเมินโครงการในการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยโดยความร่วมมือของโรงเรียนเอกชนในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

กลยุทธ์ที่ โครงก�ร	(N=35) S.D.
ระดับผลก�ร
ดำ�เนินก�ร

1  โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 4.63 0.52 มากที่สุด

1 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Early childhood Development project) 4.55 0.61 มากที่สุด

2 ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (EF: Executive Functions) 4.52 0.59 มากที่สุด

3 สานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน/เครือข่ายผู้ปกครอง 4.18 0.94 มาก

4 ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก 4.79 0.41 มากที่สุด

5
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำารายงานการประเมินผลภายใน 
(SAR) ตามแผนปฏิบัติการประจำาปีการศึกษาของโรงเรียน 

4.67 0.50 มากที่สุด

ค่�เฉลี่ยรวม 4.56 0.59 ม�กที่สุด



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 174 ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564

(พ.ศ. 2554-2558) จำาแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้  
พบว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
โรงเรียนทุกขนาด ร้อยละ 94.97 สอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
(พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย ของ
สำานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ที่ทำา
หน้าที่ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพของ
โรงเรียน (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) 
ให้ครอบคลุมตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ใน
แต่ละระดับ และประเภทการศึกษา ทั้งมาตรฐาน
การบรหิารจดัการศกึษา มาตรฐานการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นเด็ก เป็นสำาคัญ รวมถึงมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. สรา้ง และตรวจสอบการบรหิารเชิงกล
ยุทธใ์นการพฒันาคณุภาพการศกึษาระดับปฐมวยั
โดยความร่วมมือของโรงเรียนเอกชน ในอำาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ (P: Planning) ปรากฏผล
การวิจัย ดังนี้

2.1 การสร้างการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย โดย
การนำาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปญัหา ความต้องการ การพฒันา และปจัจยัทีเ่อือ้
ตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัปฐมวยั ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis และ TOWs Matrix มา
ใช้ในการกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และการสร้างกลยทุธ ์ทีม่จีดุมุง่หมายในการพัฒนา
ศกึษาปฐมวยัของโรงเรยีนเอกชนในในอำาเภอเมอืง 
จงัหวัดเชยีงใหม ่ให้มคุีณภาพ และได้มาตรฐานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา พันธกจิ เปา้ประสงค์ ที่
มีความสอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์ คือ พัฒนาหลกัสตูร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้อง และได้
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 

พ.ศ. 2546 ให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา มีทักษะในการ
สื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในระดับปฐมวัย มีความ
ก้าวหน้าในด้านวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาการ
บรหิารเครอืขา่ยโรงเรยีน เครอืขา่ยผูป้กครอง และ
เครอืข่ายชมุชน ใหม้ส่ีวนรว่มในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษา พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
ปฐมวัยฯ มีเป้าหมายที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และเกิดจากความร่วมมือ
ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ สอดคล้อง
กับ ประยูร อัครบวร และคณะ (2553) ที่ได้เสนอ 
แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม ว่าหมายถึง 
รูปแบบของการทำางานที่เกิดจากการประสานงาน
กนั ระหวา่งผูเ้กีย่วขอ้งในลกัษณะของกลัยาณมติร 
ที่มีเป้าหมายการทำางานร่วมกัน เน้นการร่วมคิด 
ร่วมทำางานจาก ฝ่ายต่างๆ เปิดโอกาสให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูข้า่วสาร ประสบการณท์ัง้ภายใน 
และภายนอกสถานศึกษา ในขณะที่ หลักสูตรการ
ศกึษาระดบัปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 ไดก้ำาหนด
ปรัชญาการศึกษาไว้ว่าการศึกษาปฐมวัยเป็นการ
พัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี เป็นการพัฒนา
บนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดู และการส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้
บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความ
รักความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน 
เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง
และสังคม และยังกล่าวไว้อีกถึงสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น จำาเป็นจะ
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ต้องมีการนำาหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวยัได้อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มของการเรยีนรูท้ีเ่หมาะ
สม จึงได้มีการกำาหนดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำา
หลักสูตรฉบับนี้ไปพัฒนาเด็กได้ถูกต้องเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน (หลักสูตรการ
ศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2560) สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
สาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
(2-5 ปี) 

2.2 ผลการตรวจสอบการบริหารเชิงกล
ยุทธใ์นการพฒันาคณุภาพการศกึษาระดับปฐมวยั
โดยความร่วมมือ ของโรงเรียนเอกชน ในอำาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ทรง คุณวุฒิพบว่า 
ทุกรายการมีความเหมาะสม มีความเป็น ไปได้ มี
ความถูกต้อง มีความเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ/ 
ผู้บรหิาร ในระดบัมากทีส่ดุ การบรหิารเชงิกลยทุธ์
มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 
ด้าน ทักษะการสื่อสารสำาหรับเด็ก การพัฒนา
สมรรถนะครู บุคลากร ด้านวิชาการ และด้าน
วิชาชีพ การพัฒนาเครือข่ายการบริหารโรงเรียน
เอกชนปฐมวยั ใหเ้ปน็องค์กรในการพัฒนาโรงเรยีน 
เพื่อส่งเสริมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ การ 
ส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ทีพึ่งประสงค์ ควบคูก่บัการพัฒนาด้านอืน่ๆ ให้กบั
เด็ก รวมถึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียน เพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก (กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา, 2554) 

สอดคล้องกับ Mintzberg (1994) กล่าวว่า การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติ
การที่กำาหนดทิศทาง และแนวทางในการดำาเนิน
การในอนาคต 2) รูปแบบของพฤติกรรม 3) การ
กำาหนดบทบาทหนา้ทีข่องบคุลากร 4) สภาพทีแ่ท้
จริงขององค์การ 5) กระบวนการ หรือ วิธีการใน
การแข่งขันกับองค์การอื่น ส่วนพสุ เดชะรินทร์ 
(2553) ได้กล่าวถึงการกำาหนดการบริหารเชิงกล
ยทุธ ์วา่ คอื การนำาขอ้มลู และความรูต้า่งๆ ทีไ่ดรั้บ 
มากำาหนดทิศทางขององค์การ และการวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน และภายนอกขององค์การ เพ่ือนำา
ข้อมูลมาใช้ในการจัดทำาการบริหารเชิงกลยุทธ์
ในระดับ และรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมิน 
และคัดเลือกว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ใด มีความ
เหมาะสมกับองค์การมากที่สุด เปรียบเสมือนการ
ตอบคำาถามวา่ผูบ้รหิารจะมแีนวทางไปสูเ่ปา้หมาย
ขององค์การได้อย่างไร ในขณะที่ มติประชุมคณะ
รัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติ (กมล รอดคล้าย อ้างใน 
http://www.matichon.co.th/news/495231) 
ให้มีการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 ภายใต้วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้
รบัการศกึษา และเรยีนรูต้ลอดชวิีตอยา่งมคีณุภาพ 
ดำารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 (แผนการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2560-2579) โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบ และกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ให้คนไทยเป็นพลเมืองดี มี
คุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้รักสามัคคี สู่การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 

3. นำาการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช้และ
ศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการ
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ศกึษาระดบัปฐมวยัฯ (A: Action, O: Observation,  
R: Reflection) ซึ่งผลการดำาเนินโครงการในการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ พบว่า ภาพรวมของโครงการ
มีผลการดำาเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
การจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กได้ศึกษาจากปฏิบัติ
จริงทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน มีโครงการ
ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ส่งเสริม
ให้ครู บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ใช้นวัตกรรมการพัฒนาทักษะสมองของเด็ก (EF: 
Executive Functions) เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยใช้กิจกรรม
ที่ เกิดจากการมีส่วนร่วมของโรงเรียน และผู้
ปกครอง ส่งเสริม และพัฒนาเด็กให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ที่เหมาะสมตามวัย รวมถึงการส่งเสริม
ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความสามารถใน
การจัดทำารายงานการประเมินผลภายใน (SAR) 
ตามแผนปฏบิตักิารประจำาปกีารศกึษาของโรงเรียน 
สอดคลอ้งกบั Chandler (1962) ได้ให้ความหมาย
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า เป็นการพิจารณา
กำาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์พื้นฐานใน
ระยะยาว ภายในองค์การ และการยอมรบัแนวทาง
ในการจดัสรรทรพัยากรรว่มกนั เพือ่ใหก้ารดำาเนนิ 
งานตามโครงการตอบสนองต่อการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ในขณะ
ที่ Certo and Peter (1991) ที่ให้ความหมาย
ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ไว้ว่าเป็นวิธีการดำาเนิน
การที่มีความคาดหวังว่า ผลการดำาเนินการตาม
การบริหารเชิงกลยุทธ์จะนำาไปสู่เป้าหมาย หรือ 
ความสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กรในระยะ
ยาว ส่วน Wheelen and Hunger (2004) ได้
ให้ทรรศนะ ไว้ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้น ต้อง
ประกอบด้วยองค์ประ กอบตามกระบวนการ
บริหาร 4 ประการ คือ 1) การตรวจสอบสภาพ
แวดล้อม 2) การกำาหนดการบริหารเชิงกลยุทธ์  
3) การนำาการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ 4) การ

ประเมนิผล และควบคมุการบรหิารเชงิกลยทุธ ์ซึง่
เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประชุมนำาเสนอผล
การใช้แผนการบรหิารเชิงกลยทุธ ์และการสะทอ้น
ความคิด (R: Reflection) โครงการในการบริหาร
เชงิกลกลยุทธฯ์ จากผู้บรหิาร ผู้ปฏบิตั ิของโรงเรยีน
ที่นำาการบริหารเชิงกลกลยุทธ์ฯ ไปใช้เมื่อวันที่ 
11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายปฐมวัย 
โรงเรียนโกวิทธำารงเชียงใหม่ พบว่า โรงเรียนที่นำา
การบริหารเชิงกลยุทธ์ไปทดลองใช้ จำานวน 35 
แห่ง มีการดำาเนินการตามแผนการบริหารเชิงกล
กลยุทธ์ โดยการเลือกโครงการในกลยุทธ์ฯ ไปใช้
เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 ประกอบด้วย  
1) โครงการโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 2) โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (Early chi ldhood  
Development project) 3) โครงการใช้นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู้ (EF: Executive Functions) 
4) โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน/เครือ
ข่ายผู้ปกครอง 5) โครงการส่งเสริม และพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก 6) โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดทำารายงานการประเมินผล
ภายใน (SAR) ตามแผนปฏิบัติการประจำาปีการ
ศึกษาของโรงเรียน โดยในภาพรวม พบว่ามีผล
สรปุการสะทอ้นความคดิเหน็ทีส่ามารถนำาไปสูก่าร
ปฏบิตัไิด้จรงิ (ฝา่ยปฐมวยั สมาคมโรงเรยีนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่, 2560) ดังนี้ 

1. ใช้กิจกรรมบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ และนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการความ
รู้ในรูปแบบต่างๆ ให้กับเด็ก โดยมุ่งเน้นการเรียน
รู้ตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัว จัดสภาพแวดล้อม ที่
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และใช้กระบวนการ
ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็รูจ้กัการรบัผดิชอบต่อตนเอง และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

2. จัดกิจกรรมบูรณาการที่ส่งเสริม
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พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนา IQ 
EQ MQ AQ โดยใช้นวัตกรรมการศึกษา เช่น พหุ
ปัญญา STEM Education Brain-based Learning 
(BBL) Active Learning เป็นต้น ในการจัดการ
เรยีนรู ้นำาแบบ SDQ ของกรมสขุภาพจติ มาปรบัใช้
ให้เหมาะสมกับวัย โดยครู และผู้ปกครอง ร่วมกัน
สังเกต บันทึกพัฒนาการเด็ก และส่งเสริมการทำา
วิจัยในชั้นเรียนของครูเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาการ
เด็กในด้านต่างๆ 

3. พัฒนาเด็กให้มีทักษะสำาคัญของ  
Executive Function (EF) ครบทั้ง 9 ด้าน อย่าง 
ตอ่เนือ่งตาม ความเหมาะสมของวยั ประสานงาน
กับผูป้กครอง เพือ่จดักจิกรรมสรา้งความรบัผดิชอบ  
เมื่อเด็กอยู่ที่บ้าน เช่น การทำางานบ้าน การอ่าน
หนังสือนิทาน การเล่นดนตรี เป็นต้น 

4. จัดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามี 
สว่นร่วม และมบีทบาท เช่น รว่มแสดง รว่มจดัการ
แสดงงานประจำาปี เป็นวิทยากรให้ความรู้เฉพาะ
ด้าน เป็นต้น ส่งเสริมให้เด็กเป็นสื่อกลางในการ
ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมระหว่าง
ครู กับ ผู้ปกครอง

5. นำาปรัชญา และคำาขวัญของโรงเรียน 
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับเด็ก โดยให้ครู และผู้ปกครอง 
มีส่วนร่วมในการดำาเนินการตามกระบวนการ 
PDCA จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม เข้าไปในหน่วยการเรียน หรือ 
กิจกรรม ที่ให้เด็กได้ปฏิบัติจริงอย่างสม่ำาเสมอ

6. ส่งเสริมให้ครู บุคลากร มีความรู้ และ
เข้าใจกระบวนการ PDCA ในการดำาเนิน การ
ประกนัคณุภาพภายใน และสามารถเขยีนรายงาน
การประเมินภายในตามมาตรฐานการประกัน
คณุภาพได ้เพือ่เสรมิสรา้งความเช่ือมัน่ในหลักสตูร

สถานศึกษา และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
ต่อบุคคลภายนอก 

ดังนั้นการนำาการบริหารเชิงกลยุทธ์ไป
สู่การปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ โดยการนำาการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่
กำาหนดไว ้มาเปน็แนวทางในการจดักจิกรรม แผน
งาน หรือโครงการ ที่จะต้องดำาเนินการ ประกอบ
ด้วย แผนปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการดำาเนินการ 
ผู้ปฏิบัติ หรือผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ตัวชี้วัด
ความสำาเร็จ โดยมีการจัดทำาโครงสร้าง กิจกรรม 
ระบบงาน เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อรองรับการนำา
การบริหารเชิงกลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติที่ต้องอาศัย
ความรว่มมอืจากบคุลากรทกุฝา่ย ความสำาเรจ็ของ
การนำาการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย 2 ประการ คือ องค์การมีระบบการจัดการ
ที่ดี มีประสิทธิภาพ และ บุคลากรมีความรู้ความ
สามารถ ในการที่จะนำากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนตามแนวพระราชดำารัสฯ โดยการมีส่วน
รว่มของผูป้กครอง ชมุชน และองคก์รตา่งๆ สง่เสรมิ  
และพัฒนาครูให้มีความสามารถ ในการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กมีทักษะ ในการดูแลตนเอง 
และช่วยเหลือผู้อื่น ในการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอก จัดหาแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องตามวัย
ของเด็ก 

1.2 ควรจดัตัง้ชมรม/เครอืขา่ยผูป้กครอง 
เพือ่รว่มกนัพฒันาคณุภาพการศกึษา ใหผู้ป้กครอง 
ชุมชน มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และข้อ
เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน  
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สู่การปฏิบัติ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้น

1.3 ควรพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในให้สอดคล้องกับการประเมิน
คณุภาพการศกึษาภายนอก สร้างความเขา้ใจให้กบั
คร ูบคุลากร ในเรือ่งของบทบาทหน้าที ่ความรบัผดิ
ชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย โดยใช้กระบวนการ PDCA 
ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ปกครอง ในการเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพ และ
ได้มาตรฐาน 

2.	 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยในครั้ง
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบการ

บรหิารเชงิกลยทุธใ์นการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ระดับปฐมวยัโดยความร่วมมอืของโรงเรยีนเอกชน
ในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กับการบริหาร
เชิงกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนรัฐบาล

 2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยต่อยอดการ
บรหิารเชงิกลยทุธใ์นการพฒันาคุณภาพการศกึษา
ระดับปฐมวยัโดยความร่วมมอืของโรงเรยีนเอกชน
ในอำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำาไปใช้
กับโรงเรียนเอกชน ในภูมิภาคอื่น เพื่อให้ได้การ
บริหารเชิงกลกลยุทธ์ ที่มีความแตกต่างออกไป 
และมีความเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
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