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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 โดยใช้สถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์  กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 63 โรง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และ 2) ครูผู้ปฏิบัติการสอน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 
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ผลวิจัยพบว่า 
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สมุทรปราการ เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ได้ดังนี้ 1) ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 2) ด้านการก าหนดกลยุทธ์ 3) ด้านการควบคุมและประเมินผล และ 
4) ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
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4) ด้านขอบเขตหน้าที/่งาน 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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MR. RATCHAPHON CHERNGCHON : THE STRATEGIC MANAGEMENT OF 
ADMINISTRATORS AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OF SCHOOL UNDER 
SAMUTPRAKAN PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1 THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR SAKDIPAN TONWIMONRAT, Ph.D. 

The purposes of this research were to identify: 1) administrators’ strategic development 
under Samutprakan Primary Education Service Area Office 1 2) the human resource development of school 
under Samutprakan Primary Education Service Area Office 1 and 3) the relationship between the 
administrators’ strategic development and human resource development of school under Samutprakan 
Primary Education Service Area Office 1. The samples were 63 schools under Samutprakan Primary 
Education Service Area Office 1. The respondents in each school were a school administrator/an acting 
school administrator, and teacher, in the total of 126 persons. The instrument employed for data collection 
was a questionnaire about the strategic management of the administrators based on Wheelen and Others 
concept and the human resource development of school based on Knowles, Swanson and Holton. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and 
Person Product Moment Correlation Coefficient. 

The research findings were as follows: 

1. The strategic management of administrators under Samutprakan Primary Education 
Service Area Office 1, as a whole and an individual, were at a high level. The arithmetic mean ranking from 
maximum to minimum were as follows; 1) Strategy Implementation 2) Strategy Formulation 3) Evaluation 
and Control 4) Environment Scanning. 

2. The human resource development of school under Samutprakan Primary Education 
Service Area Office 1 as a whole and an individual, were at a highest level. The arithmetic mean ranking 
from maximum to minimum were as follows; 1) Individual Domain 2) People Domain 3) Organization 
Domain 4) Work Tasks Domain. 

3. The strategic management of administrators and human resource development of school 
under Samutprakan Primary Education Service Area Office 1 was found correlated as a whole were at 0.01 
level of statistical significance. 
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พิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินรัฐราษฎร์บ ารุง) ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ โดยให้ค าแนะน า 
แก้ไข เพื่อปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ครูผู้สอน และ
บุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ                           
ในการตอบแบบสอบถามและให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคุณแม่บุญชู เชิงชล และคุณพ่อประมวล เชิงชล ผู้ให้ทุกสิ่งที่ดีงามและก าลังใจอย่างดี
ยิ่งแก่ลูกเสมอมาตลอดจนญาติพี่น้อง เพื่อนครู ผู้มีพระคุณ และเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
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คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพื่อทดแทนพระคุณ บิดา มารดา ครู 
อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความรัก ความเมตตา ความรู้ ค าแนะน า ก าลังใจ 
และมิตรภาพอันงดงาม ตลอดเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
สังคมไทยในปัจจุบันอยู่ในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากวิกฤตปัญหารอบด้าน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ผลักดันให้ประเทศไทยต้องเร่ง
ปรับตัวในด้านต่างๆ อย่างเร่งด่วน ระบบราชการซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็น   
ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐแบบเดิม ให้ก้าวสู่  
รูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความเป็นเลิศของ
ระบบราชการไทยให้รองรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้น เป้าประสงค์หลักหรือผลลัพธ์สุดท้าย  
ที่พึงประสงค์ของการพัฒนาระบบราชการไทยประการหนึ่ง คือ การยกระดับขีดความสามารถและ
มาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนา 
ขีดความสามารถของข้าราชการโครงสร้างองค์กรยุคใหม่จึงต้องทันสมัยและคล่องตัว รวมถึงการ  
เตรียมทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดใหม่ ให้เป็นกระบวนการคิด  
ในเชิงนวัตกรรม การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดแบบองค์รวมในเชิงบูรณาการ รวมทั้งกระบวนทัศน์ 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีวิสัยทัศน์ในการมองการณ์ไกล1 

สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน ส่งผลให้ไม่มี 
แนวทางที่ดีที่สุดในการท างาน และไม่มีแนวทางที่ดีที่สุดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในระยะยาว  
ในขณะเดียวกัน ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงจูงใจของมนุษย์ก็ทวีความส าคัญมากขึ้น และเริ่มที่จะแยกให้
เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละบุคคล การผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ โครงสร้าง และตัวบุคลากร  
มีความจ าเป็นมากขึ้น ซึ่งในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ท าให้องค์กรต้องการคนที่ยืดหยุ่น และมีความสามารถ 
ในการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเหล่านี้2 การพัฒนาคนหรือบุคลากรในองค์กรถือเป็นกลไก 
ที่ส าคัญประการหนึ่งที่สามารถช่วยยกระดับการพัฒนาขององค์กรได้ โดยที่การพัฒนาบุคลากร  
ในองค์กรนั้นจะต้องเป็นการจัดกระท าเพื่อให้คนในองค์กรเกิดความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ทันสมัย  

                                                            
1ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบบริหารแผนพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์: การพัฒนาองค์กรและบุคลากรแนวคิดใหม่ใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ: สกศ, 2547), 1-3. 

2นิสดารก์ เวชยานนท์ , Competency Model: กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย 
(กรุงเทพฯ: กราฟิโก ซิสเต็มส์, 2550), 16. 
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ทันโลก ทันเหตุการณ์ สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการ  
ท างานตลอดจนมีทักษะและความช านาญที่หลากหลายมากขึ้น3 บุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ คือ 
องค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่งขององค์การ ทั้งนี้เพราะการที่องค์การหนึ่งๆ จะบรรลุเป้าหมาย
การด าเนินการได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์การนั้นๆ นอกจาก  
ปัจจัยอื่นๆ อันได้แก่ เงิน วัตถุดิบ เครื่องจักร และการจัดการแล้ว ทรัพยากรมนุษย์ คือ ปัจจัยที่มี
ความส าคัญที่สุดของการแข่งขันทางธุรกิจ หากองค์การต่างๆ มีทรัพยากรด้านอื่นๆ เหมือนกัน แต่มี 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารต่างกันแล้ว ผลการด าเนินงานย่อมต่างกัน4  

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การจัดการศึกษาปัจจุบันนั้นต้องสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดความมุ่งหมายในการจัด 
การศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ยึดหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนา 
สาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 ได้ก าหนดหลักการจัดระบบ โครงสร้างและ 
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักความมีเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายในทางปฏิบัติ 
ให้มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มี 
อิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด จากบทบัญญัติ  
ในกฎหมายดังกล่าวได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศ  
เป็นอย่างมาก ทั้งการมอบอ านาจในระดับสถานศึกษา และมาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจาย 
อ านาจการบริหารการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร  

                                                            
3ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบบริหารแผนพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์: การพัฒนาองค์กรและบุคลากรแนวคิดใหม่ใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ: สกศ, 2547), 37. 

4จ าเนียร จวงตระกูล, “ทิศทางการฝึกอบรม ปี 36,” วารสารการบริหารตน 14, 1, 
(2536) : 27-46, อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร , การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ , พิมพ์ครั้งที่  7 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), บทน า, 1. 

5“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 
74ก (19 สิงหาคม 2542): 3-4. 
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ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยตรง6 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทย 
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนา 
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 7 นับตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2554-2549) ถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  
ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า คนเป็นทรัพยากรทางด้าน
การบริหารจัดการที่ส าคัญที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการพัฒนาขององค์กร  
และยังช่วยส่งเสริมให้มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก8 ซึ่งสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง 
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน 
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม  
เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การน้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข9  

                                                            
6ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกลส่งเสริม

การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  (กรุงเทพฯ:  
พริกหวานกราฟฟิค, 2555), ก. 

7ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 
(พ.ศ.2552-2561) (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552), 4. 

8ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล และคณะ, ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 79. 

9ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ม.ป.ท., 2558), 1. 
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การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารงานแบบองค์รวมที่แตกต่างจากการบริหารงานตาม 
หน้าที่พื้นฐานทั่วไป ที่ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมามากมายในองค์การ โดยที่เสน่ห์และความท้าทายของ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์จะอยู่ที่การศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อการวางแผนและขับ
ดันกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมาย โดยที่ผู้บริหารจะต้องรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 
ต่างๆ อย่างละเอียด รอบคอบ และมีหลักการ โดยผู้บริหารจะต้องสามารถน าความรู้ ทักษะ และ  
ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ ประกอบกับความฉลาด ไหวพริบ และความสุขุนลุ่มลึกของตนมาประยุกต์ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะส าหรับสะสางปัญหา หรือเลือก 
ด าเนินการในโอกาสที่เกิดขึ้นทางธุรกิจ นอกจากก าหนดแผนกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดแล้ว ผู้บริหาร 
ยังต้องวางแนวทางในการด าเนินงานและการควบคุมการใช้กลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้  
องค์การสามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้อย่างราบรื่นหรือมีอุปสรรคน้อยที่สุด ตลอดจนต้องติดตาม  
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเหมาะสม
กับสภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม10 การแข่งขันในปัจจุบันเริ่มทวีความรุนแรง 
มากยิ่งขึ้น องค์กรที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกับงานด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยริเริ่มสร้างงาน สร้างมาตรฐานงาน สร้างเครื่องมือ 
และน ากลยุทธ์มาใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ งานด้านการจัดทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จึงกลายเป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญและสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับองค์กรต่างๆ ได้เป็น 
ผลส าเร็จ11 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์การ เนื่องจาก
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินงานของทุกองค์การ เพราะถ้าองค์การมีคนที่ไม่มี  
คุณภาพหรือไม่เหมาะสมมาปฏิบัติงาน ย่อมท าให้ประสบปัญหาที่จะน าไปสู่ความล้มเหลวได้ ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าองค์การนั้นมีผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนมีความรู้ ความสามารถ หรือมีศักยภาพสูงย่อมส่งผล 
ให้องค์การนั้นประสบผลส าเร็จ12 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อการ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้  
สภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ละองค์การได้รับผลกระทบจากกระแส 
โลกาภิวัตน์ การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ ระบบการผลิตสมัยใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                                                            
10ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น, 2556), 12. 
11อนิวัช แก้วจ านงค์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Management  

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์น าศิลป์โฆษณา, 2552), 1. 
12ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ , หลักบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource 

Management and Development (กรุงเทพฯ: ดร.เพชรส านักพิมพ,์ 2557), 12. 
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ความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า และความต้องการของแรงงานไม่มากก็น้อย การที่บุคลากรจะ  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องลงทุนเพื่อพัฒนา
บุคลากรของตนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน เพื่อให้งานที่ตน  
รับผิดชอบสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่บุคลากรและองค์การได้ก าหนดไว้ 13 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของการบริหารจัดการองค์กร เป็นการลงทุนด้านบุคลากร เป็นองค์ความรู้  
ที่พัฒนาคู่ขนานไปพร้อมกันทั้งองค์กรและบุคลากรโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้งาน การฝึกอบรม  
ให้ปฏิบัติงานได้ และการพัฒนาสายงานอาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความสามารถในการ  
ท างานของพนักงานทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและกลุ่ม เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิผล  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมีประสิทธิผลหรือการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และภารกิจจะต้องจัดการให้บุคลากรมีขีดความสามารถ ออกแบบการพัฒนาสายอาชีพหรือเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเหมาะสมกับภารกิจ มีการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
พัฒนาองค์กร โดยน าหลักวิธีการจัดการงานบุคคลมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 14 การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นภารกิจที่ส าคัญของผู้บริหาร ซึ่งต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารทรัพยากร 
มนุษย์ ที่มีความรู้ ความสามารถให้ได้มีโอกาสใช้ความรู้ได้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ให้เกิดขึ้นและพัฒนาภาวะผู้น าของบุคลากรทุกระดับในองค์การ เพื่อท าให้ทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของ 
องค์การ มีความพร้อมกับทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น15  

 
 
 
 
 
 

                                                            
13สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็นเพรส, 

2555), 11. 
14ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Managing 

and Development Human Resource (กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 2556), 4. 
15พชร สันทัดและคณะ , ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 2. 
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ปัญหาของการวิจัย 
จากภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึง 

ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ  
มากในการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้กับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น ที่ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่งขัน  
ทางธุรกิจ รวมถึงชุมชนที่อยู่แวดล้อมที่ตั้งธุรกิจ ธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างธุรกิจและกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน16 การพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ในระดับองค์การมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายหลายด้านทั้งในด้าน 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซึ่งจะเห็นจากการเปลี่ยนแปลงในด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจาก  
สังคมสารสนเทศ ซึ่งท าให้เกิดองค์การแบบสมัยใหม่ที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้าง  
กระบวนการท างานให้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลให้องค์การ  
ต่างๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของสังคมในรูปแบบใหม่ 
ดังนั้นองค์การต่างๆ จ าเป็นที่จะต้องสร้างความพร้อมในด้านขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์  
และศักยภาพขององค์การที่จะสามารถอยู่รอดได้ สิ่งส าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ในทิศทางใหม่จึงควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์การพัฒนาทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ  
องค์การ โดยเน้นทักษะด้านการเรียนรู้ระดับบุคคล เรียนรู้ระดับกลุ่ม และเรียนรู้ระดับองค์การเพื่อให้ 
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน17 ทรัพยากรมนุษย์ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์การ และเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะบ่งชี้ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่ม 
คุณค่าให้กับองค์การ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการผลักดันผลการปฏิบัติงานขององค์การให้บรรลุ  
วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายที่องค์การก าหนดขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
ให้กับองค์การได้อย่างยั่งยืน18 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษา 

                                                            
16สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, การจัดการเชิงกลยุทธ์: Strategic Management (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์สามลดา, 2556), 5. 
17สุพจน์ อินหว่าง และคณะ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource 

Management (พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556), 81. 
18พิชิต เทพวรรณ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2554), 16. 
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แห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดว่าการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยค านึงถึงปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม โดยให้มี 
คณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่การก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือ
เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน  
ในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ  
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา19 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษาในสังกัดโดยตรง มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริม พัฒนา สถานศึกษาในสังกัดให้สามารถ  
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด จึงได้มีการด าเนินงาน ติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการด าเนินงาน ติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจากรายงานผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการเขต 1 ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 72 แห่ง พบว่า ด้านมาตรฐานผู้เรียน และด้าน 
มาตรฐานการจัดการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินการเป็นเช่นนี้ 
ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการก าหนดยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 และการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษา ในกลยุทธ์ 
ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ  
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จากกลยุทธ์ดังกล่าวยังมีการน าไปใช้ไม่สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ที่มีการพัฒนาและปรับปรุง  

                                                            
19ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 , ข้อมูลทั่วไป  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1, เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559,  
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://www.smartschool.in.th/cms2014/index.php/en/component/  
content/article?layout=edit&id=21 

http://www.smartschool.in.th/cms2014/index.php/en/component/
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เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา20 เพราะการพัฒนาองค์การในด้านการศึกษาต้องมีการพัฒนาทั้งผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีความมั่นใจในตนเอง มีความเชื่ อมั่นต่อ 
ความมั่นคงในหน้าที่การงาน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง โดยการส่ง
บุคลากรทางการศึกษาไปฝึกอบรม การศึกษาต่อ หรือการพัฒนาตนเอง เพื่อทันต่อเทคโนโลยีและ  
สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 ที่เน้นในด้านการศึกษา โดยเฉพาะแนวการจัดการศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น และให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
แนวการจัดการศึกษาในหมวดที่ 4 สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือการเน้น 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยการ
จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้หลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ แนวการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียน 
เป็นส าคัญ โดยการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น มีนิสัย  
รักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แนวการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นปลูกฝัง และสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นความรู้ คู่คุณธรรม เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้สอดคล้อง 
ตามความสนใจของผู้เรียน ฝึกทักษะในการคิด การเผชิญกับปัญหา และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 
โดยการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การจัดท าแผนการศึกษา 
แห่งชาติ ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดท าแผนการศึกษา (พ.ศ. 2545-
2559) ขึ้น ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564) รวมระยะ 5 ปี โดยใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ และที่ด าเนินการขึ้น
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคน พัฒนาหลักสูตร และปรับกระบวนการ 
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยเชื่อมโยงกับภูมิสังคมและรองรับการเป็นสมาคม
อาเซียน ในกระบวนการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าทั้งศาสตร์และศิลป์  
เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์การ ทั้งในด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนา และด้านการ 
เรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการพัฒนา 
โรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และในอนาคตต่อไป 

                                                            
20ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1, “รายงานผลการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 1 ปีงบประมาณ 2558” (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ, 2559), 115. 
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จากร่างแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาภาคบังคับ ประจ าปีพุทธศักราช 2559 ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 พบว่า ในภาพรวมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนและต่อครูเป็นไปตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม หากท าการศึกษาข้อมูลเชิงลึก จะพบข้อมูล  
ความเคลื่อนไหวความสะพัดของนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี พบว่า จ านวนนักเรียนภาครัฐ ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ลดลงทุกปี จากสาเหตุการลดลงของนักเรียน 
จึงเป็นปัจจัยที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ต้องหาแนวทางการ
แก้ปัญหา โดยเฉพาะด้านคุณภาพการเรียนการสอน ความรู้ ความช านาญ ความสามารถของผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย โดยมีภารกิจจัดท านโยบาย 
แผนพัฒนา วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้น  ตรวจสอบติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งประสานส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น21  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นการศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์มาปรับใช้การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ให้มีความสอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นในด้านการ  
ส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้ความส าคัญในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ของสถานศึกษาและสร้างจุดแข็งในการบริหารสถานศึกษา จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 
ที่จะศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อต้องการทราบว่าการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความสัมพันธ์กันหรือไม ่

 
 

 

                                                            
21ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 , การจัดท าแผน

ยกระดับคุณภาพการศึกษาภาคบังคับ ประจ าปี 2559, (กลุ่มนโยบายและแผน: 2559), 15-23. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. เพื่อทราบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
2. เพื่อทราบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
3. เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1  

 
ข้อค าถามของการวิจัย 

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย  
ดังต่อไปนี ้

1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1 อยู่ในระดับใด 

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใ นสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน  สั งกั ดส านั ก ง าน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อยู่ในระดับใด 

3. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา การตรวจสอบข้อค าถามของการวิจัย และเพื่อให้บรรล ุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี ้

1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง 

2. การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ใ นสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน  สั ง กั ดส านั ก ง าน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง 

3. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน 
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ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัยไว้เป็นกรอบของ 

การศึกษา โดยน าแนวคิดของลูเนนเบอร์กและออนสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) ที่กล่าวว่า
องค์กรระบบเปิด ประกอบด้วยระบบย่อยๆ ภายในองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก  
โดยระบบจะยอมรับปัจจัยน า เข้ า  ( Inputs)  จากสิ่ งแวดล้อม มีกระบวนการแปลงสภาพ  
(Transformation Process) ซึ่งเปลี่ยนแปลงตัวป้อนให้กลายเป็นผลผลิต (Outputs) ที่มีความสัมพันธ ์
กับสภาพแวดล้อม (Environment) ทั้งภายในและภายนอก และให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา องค์ประกอบทั้งสามส่วนจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน22 ปัจจัยน าเข้า 
ในระบบการศึกษานั้น คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาที่น าเข้าสู่ระบบ ได้แก่  
นโยบายการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทรัพยากรที่ใช้ ด าเนินการ  
ได้แก่ เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material)  และการจัดการ (management) เป็นต้น ปัจจัย
เหล่านี้ จะถูกแปรเปลี่ยนโดยกระบวนการของการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการจัดการเรียน  
การสอน กระบวนการนิเทศ ให้ได้มาซึ่งผลผลิต คือ ประสิทธิภาพนักเรียน ครู ระเบียบข้อบังคับ  
โดยมีข้อมูลย้อนกลับ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม  
ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางภูมิศาสตร์23  

การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งจ าเป็นต่อองค์กรในปัจจุบัน เนื่องจากองค์กรต่างๆ ได้รับ  
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจะต้องปรับตัวให้ทันต่อ 
สถานการณ์ ผู้บริหารขององค์กรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายของกิจการ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
กิจการสามารถมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริหารงาน 24 
สภาพแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็วหลายด้าน เช่น การปรับเปลี่ยน  
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การลงทุนกับต่างประเทศมากขึ้น การปรับเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการเมือง 
การขยายตัวของชุมชนเมืองและการหดตัวของชุมชนชนบทและวิถีชีวิต เป็นต้น อันก่อให้เกิด  
ผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและภัยอุปสรรคต่อองค์กร ผู้บริหารขององค์กรมีความจ าเป็นที่จะต้อง  

                                                            
22Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 

Concepts and Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 20-22. 
23มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหาร

การศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 14 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), 74. 
24ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ , นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ , พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารและต าราสถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543), 1. 
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พิจารณาจัดสรรสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ  
บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งจะต้องผนึกก าลังและประสานการด าเนินงาน
ภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้  
โดย สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 1) การวางแผน 
กลยุทธ์ (Strategic Planning) 2) การจัดสร้างกลยุทธ์ (Strategic Formulating) 3) การน ากลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติ  (Strategic Implementating) 4) การตรวจสอบและการประเมินกลยุทธ์ 25 พิชัย  
เสงี่ยมจิตต์ ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีขั้นตอนที่ส าคัญสรุปได้  4 ขั้น ดังนี้  
1) การวิเคราะห์เพื่อการจัดวางกลยุทธ์ 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหารโดย 
วัตถุประสงค์ 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4) การประเมินกลยุทธ์26 ชนินทร์ ชุณหพันธ์รักษ์ ได้กล่าวถึง 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่าประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนด 
กลยุทธ์ 2) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 3) การประเมินและการควบคุมกลยุทธ์27 สมยศ นาวีการ  
ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปสามารถแบ่งแยกเป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกัน 
ห้าส่วน ได้แก่ 1) การก าหนดภารกิจและเป้าหมายที่ส าคัญของบริษัท 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกของบริษัทที่จะระบุโอกาสและอุปสรรค 3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของบริษัท 
ที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อน 4) การก าหนดกลยุทธ์บนรากฐานจุดแข็งของบริษัทและแก้ไขจุดอ่อน 
เพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์จากโอกาสและต่อต้านอุปสรรคภายนอก 5) การด าเนินกลยุทธ์โดยปกติ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในบริษัท28 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้กล่าวถึง  
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์จึงแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Conduct a situation analysis) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) 3) การปฏิบัติ 
ตามกลยุทธ์  (Strategy implementation) และการควบคุมเชิงกลยุทธ์  (Strategic control)29  

                                                            
25สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน , การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: คู่แข่ง ร่วมกับ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2540), 6-9. 
26พิชัย เสงี่ยมจิตต์, การบริหารสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ (อุบลราชธานี: คณะครุศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542), 35-36. 
27ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ , นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ , พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารและต ารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 6. 
28สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่: Strategic Management  

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2548), 7. 
29ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง

ใหม่ (กรุงเทพฯ: Diamond in Business World, 2548), 15. 
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สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์ ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process)  
เป็นเรื่องของกระบวนการที่มีขั้นตอนต่างๆ เชื่อมโยงต่อกันตามล าดั บ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดทิศทางองค์การ 3) การสร้างกลยุทธ์ 4) การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  
5) การควบคุมกลยุทธ์30 ชูใจ เอี้ยวอักษร ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนที่ส าคัญ  
4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) 2) การก าหนดกลยุทธ์ 
(Strategy Formulation) 3) การน าแผนกลยุทธ์ ไปด า เนินการ (Strategy Implementation)  
4) การควบคุมและประเมินผล (Control and Evaluation)31สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้กล่าวถึง  
โครงสร้างในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) นั้นจะ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) 2) ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic Choice) 3) การน ากลยุทธ์ 
ไปด าเนินการ (Strategy Implementation)32 สุพานี สฤษฎ์วานิช ได้กล่าวถึง กระบวนการในการ 
บริหารกลยุทธ์ 3 ขั้นตอน อันประกอบไปด้วย 1) การก าหนดแผนกลยุทธ์ 2) การน าแผนกลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติ 3) การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์33 พิบูล ทีปะปาล ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม  
(Environmental Scanning) 2) การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Formulation) 3) การปฏิบัติตาม 
กลยุทธ์  (Strategy Implementation) 4) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and  
Control)34 ณฐวัฒน์ พระงาม ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ จะประกอบไปด้วยขั้นตอน 
พื้นฐาน 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis) 2) การก าหนดกลยุทธ์ 
( Strategic formulation) 3) ก า รน า ก ล ยุ ท ธ์ ไ ป สู่ ก า รปฏิ บั ติ  ( Strategic implementation)  

                                                            
30สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์ , การบริหารเชิงกลยุทธ์: SMART Strategic Management 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เสียงประจวบ, 2549), 3. 
31ชูใจ เอี้ยวอักษร, การบริหารเชิงกลยุทธ์ : Strategic Management (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพบพิตรพิมุข มหาเมฆ, 2549), 8. 
32สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 18 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์

พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551), 25. 
33สุพานี สฤษฎ์วานิช , การบริหารเชิงกลยุทธ์: แนวคิดและทฤษฎี , พิมพ์ครั้งที่  3 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2553), 9. 
34พิบูล ทีปะปาล , การจัดการเชิงกลยุทธ์ : Strategic Management (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, 2555), 11. 
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4) การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and control)35 สุดใจ วันอุดมเดชาชัย ได้กล่าวถึง  
องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนในการจัดการเชิงกลยุทธ์สามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม 2) การก าหนดกลยุทธ์ 3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ   
4) การควบคุมและการประเมินผล36 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ไว้ว่าประกอบไปด้วย ส่วนประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม 2) การก าหนดทิศทางขององค์การ 3) การก าหนดกลยุทธ์ 4) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
5) การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์37 เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo and Peter) ได้กล่าวถึงขั้นตอน 
ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) 2) การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing  
Organizational Direction) 3) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 4) การปฏิบัติงานตาม
กลยุทธ์ (Strategy Implementation) 5) การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control)38 วีลเลน  
และคณะ (Wheelen and Others) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
จะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental  
Scanning) 2) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy  
Implementation) 4) การควบคุมและการประเมินผล (Evaluation and Control)39  

                                                            
35ณฐวัฒน์ พระงาม, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 

2555), 4. 
36สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, การจัดการเชิงกลยุทธ์: Strategic Management (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์สามลดา, 2556), 20. 
37ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น, 2556), 23. 
38Samuel C. Certo, and Paul J. Perter, Strategic Management: A focus on 

process (New York: McGraw-Hill, 1990), 10. 
39Thomas L. Wheelen, and others, Strategic Management and Business 

Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability, 14th ed. (Global Edition, Pearson 
Education Limited: Prentice Hall, 2015), 48. 
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ในด้านแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา มีนักทฤษฎีได้กล่าวไว้
หลายท่าน ดังนี้ กิลลี่, เอ็กแลนด์ และ กิลลี่ (Gilley, Eggland and Giley) ได้เสนอองค์ประกอบของ 
HRD ไว้โดยใช้ตาราง Matrix มี 4 ด้าน 1) การพัฒนารายบุคคล ( Individual Development)  
2) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) 3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance  
Management) 4) การพัฒนาองค์การ (Organization Development)40 กิลลีย์ และคณะ (Gilley  
and Others) ได้เน้นทั้งปัจเจกบุคคลและที่องค์การเป็น 4 มิติ ดังนี้ 1) การพัฒนาบุคคล (Individual  
Development-ID) 2) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 3) การพัฒนา 
อาชีพ (Career Development) และ 4) การพัฒนาองค์การ (Organization Development)41 
เกรียงไกรยศ พันธุ์ ไทย ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง 4 ขอบเขต คือ  
1) ขอบเขตของปัจเจกบุคคล (Individual) 2) กลุ่มบุคคล (People) 3) ขอบเขตขององค์การ  
(Organization) 4) ขอบเขตภาระหน้าที่ ของงาน (Work Tasks)42 เพสและคณะ (Pace and  
Others) ได้กล่าวถึงการที่จะด าเนินการให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บรรลุเป้าหมายตาม 
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีแนวคิดพื้นฐาน 7 ประการ ดังนี้ 1) ตระหนักและยอมรับในคุณค่าของบุคคล  
2) บุคลากรเป็นทรัพยากรขององค์การที่จะท าให้องค์การบรรลุความส าเร็จ 3) สภาพแวดล้อมที่ดี 
ของงาน 4) ความพึงพอใจของบุคลากร 5) ต้องให้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 6) การเปลี่ยนแปลง 
ในสถานการณ์ต่างๆ 7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มิใช่เพียงการฝึกอบรม แต่รวมถึงความเข้าใจ 
ในพฤติกรรม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และเข้าใจในศักยภาพทรัพยากรมนุษย์43 ธีระเดช ริ้วมงคล  

                                                            
40Gilley, J. W., Eggland, S. A. and Gilley, A. M., Principles of Human Resource 

Development, 2nd ed. (Cambridge, MA: Persus Publishing, 2002), อ้างถึงใน อาภรณ์ ภู่วิทย
พันธุ์ , กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Strategic Human Resource Management 
(กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2551), 28-29. 

41Gilley, J. W., Eggland, S. A., and Maycunich, A. G., Principles of Human 
Resource Development (Cambridge, MA: Perseus Publishing, 1989, 2000, 2002), อ้างถึงใน 
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development),  
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 143. 

42เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ: กุญแจสู่
ความเป็นเลิศ,” วารสารรามค าแหง 26, 2 (2556): 262. 

43Pace, W., P. Smith and G. Mills, Human Resource Development (New 
Jersey: Prentice Hall, 1991), 8-9, อ้างถึงใน พชร สันทัด และคณะ, ศาสตร์และศิลป์การบริหาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 6. 
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ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีแนวคิดที่ส าคัญดังนี้ 1) เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อบุคลากร 
2) เป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง 3) เป็นกิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องยอมรับ  
4) เป็นกิจกรรมที่จะต้องกระท าอย่างเหมาะสม 5) เป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการประเมินผลบ่อยๆ  
6) เป็นกิจกรรมที่มีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 44 โนลว์ , ฮอลตัน และสวอนสัน (Knowles,  
Swanson and Holton) ได้กล่าวถึง ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบ่งออกเป็น  
4 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน คือ 1) ขอบเขตส่วนบุคคล ( Individual Domain) 2) ขอบเขตบุคลากร  
(People Domain) 3) ขอบเขตองค์กร (Organization Domain) และ 4) ขอบเขตหน้าที่/งาน  
(Work Tasks Domain)45 เ วอ เนอร์  แ ละดี ไ ซมอน  ( Werner and DeSimone) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง  
กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบที่ส าคัญ  
ได้แก่ 1) การประเมินความจ าเป็น (Assessment HRD Needs) 2) การออกแบบโปรแกรมในการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ (Designing Effective HRD Program) 3) การด าเนินงาน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( Implementing HRD Program) 4) การประเมินผลการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ (Evaluating HRD Program)46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
44ธีระเดช ริ้วมงคล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development, 

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 22-23. 
45Knowles, M. S., Swanson, R. A., and Holton, E. F. III, The Adult Learner: 

the Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 6th ed. 
(Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005), 310. 

46Jon M., Werner and Randy L., DeSimone, Human Resource Development, 
6th ed. (U.S.A.: South-Western, 2012), 108. 
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จากขอบข่ายแนวคิดและทฤษฎีข้างต้น ผู้วิจัยสามารถน าเสนอเป็นขอบข่ายเชิงทฤษฎีของ
การวิจัย ดังที่แสดงในภาพแผนภูมิที่ 1 

 

 

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein., Educational Administration: 
Concepts ad Practices, 6th ed. (CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012), 20-22. 
 : Thomas L. Wheelen, and others, Strategic Management and Business Policy: 
Globalization, Innovation, and Sustainability, 14th ed. (Global Edition, Pearson 
Education Limited: Prentice Hall, 2015), 47-48. 
 : Knowles, M. S., Swanson, R. A., and Holton, E. F. III, The Adult Learner: the 
Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 6th ed. 
(Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005), 310-317. 
 

องค์กร (Organization) 

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 

องค์กร (Organization) 

กระบวนการแปลงสภาพ  
(Transformation Process) 

- การบริการ 

 
 
 

 
 
 

- การจัดการเรียนการสอน 
- การนิเทศการศึกษา 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

ผลผลิต 
(Output) 

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ความพึงพอใจของทุก
ฝ่าย 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไดน าเอาทฤษฎีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ วีลเลน และคณะ 

(Wheelen and Others) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐาน 4 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental  
Scanning) 2) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy  
Implementation) 4) การควบคุมและประเมินผล (Evaluation and Control) เป็นตัวแปรต้นของ 
การวิจัยและไดน าเอาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดของ โนลส์ , สวอนสัน และฮอลตัน  
(Knowles, M. S., Swanson, R. A., and Holton, E. F. III) เป็นตัวแปรตาม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านขอบเขตส่วนบุคคล (Individual) 2) ด้านขอบเขต 
บุคลากร (People) 3) ด้านขอบเขตองค์กร (Organization) 4) ด้านขอบเขตหน้าที่/งาน (Work Tasks)  
ดังภาพแผนภูมิที่ 2 

 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : Thomas L. Wheelen, and others, Strategic Management and Business Policy: 
Globalization, Innovation, and Sustainability, 14th ed. (Global Edition, Pearson 
Education Limited: Prentice Hall, 2015), 47. 
 : Knowles, M. S., Swanson, R. A., and Holton, E. F. III, The Adult Learner: the 
Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 6th ed. 
(Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005), 310. 
 
 
 

 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร (Xtot) 
 

 

 

การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ (Ytot) 
 1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (X1) 

2. การก าหนดกลยุทธ์ (X2) 
3. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (X3) 
4. การควบคุมและประเมินผล (X4) 
 

1. ขอบเขตส่วนบุคคล (Y1) 

2. ขอบเขตบุคลากร (Y2) 

3. ขอบเขตองค์กร (Y3) 

4. ขอบเขตหน้าที่/งาน (Y4) 

 



 19 

 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในความหมายของค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  

ตรงกับผู้วิจัย จึงได้นิยามค าศัพท์ที่เป็นค าหลักๆ ไว้ดังนี ้
การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการในการวางแผนการด าเนินงานของ

สถานศึกษา ประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
การควบคุมและประเมินผล เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
ที่องค์กรก าหนดไว้ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการในการส่งเสริม เพิ่มพูน ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ทัศนคติในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ขอบเขตส่วนบุคคล 
ขอบเขตบุคลากร ขอบเขตองค์กร ขอบเขตหน้าที่/งาน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการฝึกอบรม  
พัฒนา ศึกษา และการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคตได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการขององค์กร การเสริมสร้างศักยภาพในการท างาน
ให้แก่บุคลากร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนของรัฐ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้ นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 หมายถึง หน่วยงาน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ภายใต้ 
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดรวมทั้งสิ้น  
จ านวน 72 แห่ง  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหลักการ ทฤษฎี แนวคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อให้เข้าใจในเรื่อง 
ที่ศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  
โดยน าเสนอสาระส าคัญ ดังนี้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
การบริหารเชงิกลยุทธ ์

การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งจ าเป็นต่อองค์กรในปัจจุบัน เนื่องจากองค์กรต่างๆ ได้รับ  
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจะต้องปรับตัวให้ทันต่อ  
สถานการณ์ ผู้บริหารขององค์กรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายของกิจการ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
กิจการสามารถมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน และมุ่งเน้นสร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริหารงาน 47 
สภาพแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็วหลายด้าน เช่น การปรับเปลี่ ยน 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การลงทุนกับต่างประเทศมากขึ้น การปรับเปลี่ยนขั้วอ านาจทางการเมือง 
การขยายตัวของชุมชนเมืองและการหดตัวของชุมชนชนบทและวิถีชีวิต เป็นต้น อันก่อให้เกิด  
ผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและภัยอุปสรรคต่อองค์กร ผู้บริหารขององค์กรมีความจ าเป็นที่จะต้อง
พิจารณาจัดสรรสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ  
บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งจะต้องผนึกก าลังและประสานการด าเนินงาน
ภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้  
สิ่งเหล่านี้ท าให้ต้องก าหนดทิศทาง จุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน  
รูปแบบการบริหารที่เน้นกฎ ระเบียบจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปโดยใช้ การบริหารเชิงกลยุทธ์เข้ามา

                                                            
47ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ , นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ , พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารและต าราสถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543), 1. 
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เป็นกลไกส าคัญการวางแผนเน้นการวางแผนกลยุทธ์ ช่วยให้องค์กรสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโต 
ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อ 
องค์การการบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารต้องคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับองค์กร ดังนี้  องค์กรก าลังจะก้าวไป
ทางไหน (Where are you going?) โดยก าหนดพันธกิจ-หลัก (corporate mission) ว่าต้องการจะ 
บรรลุอะไร มีจุดมุ่งหมายอย่างไร ต้องการท าอะไร ขอบเขตกว้างขวางแค่ไหน ปรัชญาและหลักการ  
พื้นฐานของ การด าเนินงานคืออะไร สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?) โดย 
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร เพื่อหาข้อมูล 
เกี่ยวกับโอกาส–อุปสรรค จุดแข็ง–จุดอ่อน ซึ่งจะช่วยท าให้สามารถประเมินสถานการณ์ว่าองค์กร 
มีสภาพอย่างไรและสภาพการณ์ในอนาคตเป็นอย่างไร  องค์กรจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างไร  
(How do you get there?) โดยพิจารณาแนวทางการด า เนินงานที่ เหมาะสมเพื่อให้ บรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ แล้วพิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด 

ดังนั้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงให้ความส าคัญกับการจัดการที่เน้นการวิเคราะห์การ 
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
โดยด าเนินนโยบายให้มีความสอดคล้องกับโอกาสที่เปิดกว้างจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
และสอดคล้องกับจุดอ่อน จุดแข็งของตัวหน่วยงานเอง48 การบริหารกลยุทธ์เป็นงานที่ส าคัญของ 
ผู้บริหารระดับสูง โดยจะเกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนกลยุทธ์ขององค์การและการน าแผนกลยุทธ์นั้น 
ไปปฏิบัติ แผนกลยุทธ์ขององค์การจะถูกก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้องค์การก้าวหน้าไป  
ในทิศทางที่เหมาะสม และเพื่อให้องค์การมีแนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จเหนือคู่แข่ง   
การบริหารกลยุทธ์จะเป็นหัวใจของงานบริหาร โดยผู้บริหารจะต้องวางแผนกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด  
ก าหนดกลยุทธ์ที่แตกต่างไปจากคนอื่น แต่เป็นความแตกต่างเชิงสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้
องค์การปฏิบัติงานได้เหนือคู่แข่งขัน และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ ถ้าปราศจาก 
กลยุทธ์ องค์การจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงาน ไม่มีแผนที่จะสามารถโต้ตอบหรือเอาชนะ 
การแข่งขันและไม่มีแผนที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป49 ในการจัดการ
องค์การ ผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่ เสมอว่าท าอย่างไรจึงจะให้องค์กรบรรลุเป้าหมายหรือ  
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความ 

                                                            
48ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , การวางแผนกลยุทธ์ใน

ส ถ า น ศึ ก ษ า , เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  19 มี น า ค ม  2559, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  http://www.scorecard-
cockpit.com/download/sp.doc 

49สุพานี สฤษฎ์วานิช , การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี , พิมพ์ครั้งที่  2 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2546), 1. 
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เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องรู้จักเลือกคนและน าคน น าจุดแข็งและความรู้  
ความสามารถของคนมาหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสร้างองค์การให้เป็น 
องค์การแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง และสิ่งสุดท้ายคือ 
ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ เพื่อสร้างภาพที่อยากให้องค์กรเป็นไปในอนาคต เพื่อก าหนดแนวทางในการ  
ด าเนินงาน รวมทั้งจะต้องรู้จักวางแผนกลยุทธ์ เพราะกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร  
ไปสู่ความส าเร็จหรือความเป็นเลิศซึ่งต้องอาศัยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผู้วางแผนกลยุทธ์จะต้อง 
สามารถมองไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้อง เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น 50 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ถือได้ว่าเป็นแนวทางการบริหารในเชิงระบบ  
(Systemic Management) ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง เป็นการบริหาร 
ที่ป้องปรามปัญหา (Preventive) ด้วยระบบแนวคิดที่มองไปสู่อนาคต (Proactive) และมีความ 
คล่องตัวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนเป็นแนวทางที่ครบวงจร (Holistic)51 

 
ความหมายของกลยุทธ ์

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายของค าว่า กลยุทธ์  
มาจากค าสองค า คือ ค าว่า “กล” อันหมายถึง การลวงหรือล่อลวงให้หลงหรือเข้าใจผิดเพื่อให้ฉงน 
หรือเสียเปรียบ ส่วน “ยุทธ์” หมายถึง สงคราม หรือการรบพุ่ง เมื่อน าสองค ามารวมเป็น “กลยุทธ์” 
จึงหมายถึง การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม หรือวิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆ52 ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช  
ได้ให้ความหมายของค าว่า กลยุทธ์ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Strategy” ใน Modern English  
Thai Dictionary ของส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ได้ให้ความหมายแปลว่า “ยุทธศาสตร์”53  
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้กล่าวถึง กลยุทธ์  หมายถึง แผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีลักษณะ 
เป็นขั้นเป็นตอน มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ มุ่งหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันหรือ 

                                                            
50จิราวรรณ บุญศรีวงษ์, การจัดการเชิงกลยุทธ์, เข้าถึงเมื่อ 19 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้

จาก https://www.gotoknow.org/posts/340098 
51สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 18 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์

พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551), ค าน า. 
52สุรชาติ ณ หนองคาย, แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ

สุขภาพ, เข้าถึงเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/ 
upload/ 53708-1-D.pdf 

53ส านักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช , Modern English Thai Dictionary (กรุ ง เทพฯ : 
ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2538), 763. 

http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/
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เพื่อหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ กลยุทธ์มีความหมายเดียวกัน  
กับค าว่า ยุทธศาสตร์ ใช้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรบ มาจากภาษาอังกฤษว่า Strategy ใช้ใน 
ยุคแรกเกี่ยวกับการทหารและการสงคราม หมายถึงศิลปะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการรบ  
เพื่อเอาชนะศัตรู มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Strategia หมายถึง การบัญชาการกองทัพ54 ส าหรับ 
ค าว่า “กลยุทธ์” นั้นมีความหมายเดียวกันกับความว่า “ยุทธศาสตร์” ซึ่งมักจะใช้กับกิจการหรือ 
การบริหารงานในภาครัฐ อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ได้มีนักวิชาการที่ได้ศึกษาเรื่องของกลยุทธ์ 
อีกหลายท่านที่ได้ให้ความหมายหรืออธิบายค าว่า “กลยุทธ์” ไว้ดังนี้55 นิวเฟลด์ท และกูราลนิค  
(Neufeldt and Guralnik) ได้ให้ความหมายของค าว่า Strategy ไว้ดังนี้ 1) ศาสตร์ของการวางแผน
ซึ่งมุ่งไปยังวงการทางด้านทหาร 2) ทักษะในการจัดการและวางแผน56 ชาร์ลส์ฮิลล์ และคณะ  
(Charles W. Hill and Others) ให้ค านิยามไว้ว่า “กลยุทธ์ คือ แบบของการตัดสินใจและปฏิบัติการ 
บางอย่างที่ผู้บริหารใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ”57 อัลเฟรด แชนด์เลอร์ (Alfred Chandler)  
ได้ให้ความหมายของ กลยุทธ์ คือ เป็นการพิจารณาก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
ขององค์การและการเลือกแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อให้สามารถ  
ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้แล้ว58 พิตส์และไล (Pitts and Lei) อธิบายว่า กลยุทธ์ 
หมายถึง ความคิด (Ideas), แผนงาน (Plans), การปฏิบัติ (Action) ต่างๆ ที่องค์การน ามาใช้ให้เกิด 
ความส าเร็จเหนือกว่าคู่แข่งขันตลอดจนกลยุทธ์นั้นออกแบบเพื่อช่วยให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ  

                                                            
54เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, อ้างถึงใน ชญานิน กฤติยะโชติ, แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์, 

เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ วั นที่  12 กุ มภาพั นธ์  2559, เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก  http://drchayanin.blogspot.com/ 
2014/10/blog-post.html 

55พิชิต เทพวรรณ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2554), 52. 

56Neufeldt, Victoria and Guralnik, David B., Webster’s New World Dictionary 
of American English (New York: Simon and Schuster, 1988), 1324, อ้างถึงใน พิชัย เสงี่ยม
จิตต์ , การบริหารสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ  (อุบลราชธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2542), 31. 

57 Charles W. Hill and Others, Strategic Management: An Integrated 
Approach, 4th ed. (Boston: Houghton Mifflin Co., 1998), 3. 

58Chandler Jr., Alfred D, Strategy and Structure (Cambridge, Mass: M.I.T., 
1962) อ้างถึงใน สุพานี สฤษฎ์วานิช , การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี , พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2546), 10. 
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และมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) โดยความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
นั้นมาจากความสามารถที่องค์การจะท าให้โดดเด่นและเหนือกว่าคู่แข่งขัน 59 จอห์นสัน, โชเลส 
และวีททิงทัน (Johnson, Scholes and Whittington) นิยามกลยุทธ์ว่า หมายถึง ทิศทางและ 
ขอบเขตขององค์กรในระยะยาว โดยมีการจัดสรรทรัพยากรท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 60 วีลเลนและ 
ฮังเกอร์ (Wheelen and Hunger) ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า หมายถึง ชุดของ 
การตัดสินใจในการบริหารจัดการและการด าเนินการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้แก่  
องค์กร ซึ่งจะรวมถึงการตรวจสภาพแวดล้อม (ทั้งภายในและภายนอก) , การก าหนดกลยุทธ์ (กลยุทธ์ 
หรือการวางแผนระยะยาว), การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ, และการควบคุมและการประเมินผล61 ไมเคิล  
อี พอร์เตอร์ (Michael E. Porter) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ด ได้ให้ค าจ ากัดความของ 
กลยุทธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็น “หลักการพื้นฐานทั่วไปในการแข่งขันของธุรกิจ”62 เฮนเดอร์สัน  
(Henderson) ได้นิยามความหมายของกลยุทธ์ว่า กลยุทธ์เป็นการค้นหาอย่างไตร่ตรองและรอบคอบ  
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการที่สามารถน าไปพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถให้แก่  
ธุรกิจ โดยความได้เปรียบทางการแข่งขันเกิดจากการสร้างสิ่งที่มีความแตกต่างระหว่างองค์การของ 
คุณและองค์การของคู่แข่งขัน63 เฟรด อาร์ เดวิด (Fred R. David) ให้ความหมายกลยุทธ์ว่า  
เป็นวิธีการก าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ กลยุทธ์ทางธุรกิจรวมไปถึง  

                                                            
59Pitts, R. A., and Lei, D., Strategic Management: Building and Sustaining 

Competitive Advantage, 4th ed. (USA: South-Western College Publishing, 2005), อ้างถึงใน 
พิชิต เทพวรรณ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2554), 52. 

60 Johnson, G., Scholes, K., and Whittington, R., Exploring Corporate 
Strategy: Text and Cases, 7th ed. (Financial Times, Prentice-Hill, 2005), 9. 

61Wheelen, T.L. and Hunger, J.D., Strategic Management and Business 
Policy: Toward Global Sustainability, 13th ed. (Pearson Education: Prentice Hall,  
2012), 5. 

62Porter, M.E., Competitive Strategy (New York: Free Press, 1980), อ้างถึ ง ใน 
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม ่(กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556), 14. 

63Henderson, B. D., The Origin of Strategy (Harvard Business Review, 1989), 
อ้างถึงใน สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามลดา, 2556), 7. 
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การขยายตัวทางภูมิศาสตร์  การกระจายการลงทุนเข้าซื้อกิจการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์   
ส่วนแบ่งการตลาด รวมไปถึงสภาพคล่องในการร่วมกิจกรรมทางการค้า64  

ธงชัย สันติวงศ์ กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง เป้าหมายต่างๆ และวัตถุประสงค์พื้นฐาน  
ทั้งหลายขององค์การ รวมทั้งแผนงานหลักต่างๆ ที่ซึ่งได้มีการจัดท าขึ้นมา เพื่อจะน ามาปฏิบัติให้บรรลุ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนแบบวิธีการที่ส าคัญเกี่ยวกับการแบ่งสรรทรัพยากร 
ทั้งหลายที่น ามาใช้ เพื่อท าให้องค์การปรับตัวสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 65 สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน  
ได้กล่าวถึงความหมายของกลยุทธ์ คือ วิธีการที่ใช้ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ  
มิชชั่นของบริษัท หรือองค์กร66 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้กล่าวถึง กลยุทธ์ หมายถึงการตัดสินใจ 
ที่สัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เป็นการตัดสินใจบนฐานของ  
สมมุติฐานการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต 67 สมยศ นาวีการ  
ได้กล่าวถึง กลยุทธ์ คือ วิธีด าเนินงานเพื่อบรรลุภารกิจหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์การ 68  
เสนาะ ติเยาว์ กล่าวไว้ว่า “กลยุทธ์ หมายถึง แผนรวม (Comprehensive Plan) ของการด าเนินงาน
ที่ก าหนดทิศทางของการกระท าแนวทางการจัดสรรทรัพยากร เพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาวของ 
องค์การ”69 ธงชัย สันติวงษ์ ได้กล่าวถึง กลยุทธ์ คือ วิธีที่ชาญฉลาดที่ผู้บริหารคิดได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด  
(One Best Way) ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตามเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด จนบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้70 สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์ ได้ให้ค านิยามของ  
“กลยุทธ์” (Strategy) คือ เครื่องมือทางการตัดสินใจที่จะท าให้เรารู้ว่า เราควรท าอะไร? ท าอย่างไร? 

                                                            
64Fred R. David, Strategic Management:  Concepts and cases, 13th ed. 

(Pearson: Prentice Hall, 2011), 13. 
65ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2533), 73. 
66สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน , การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: คู่แข่ง ร่วมกับ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2540), 34. 
67สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ , พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์มติชน, 2543), 15. 
68สมยศ นาวีการ , แนวความคิด  การบริหารเชิงกลยุทธ์ : Concepts Strategic 

Management (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2545), 3. 
69เสนาะ ติเยาว์, การบริหารกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

2546), 2. 
70ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารทุนมนุษย์ Human Capital Management (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ประชุมช่าง, 2546), 154-155. 
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ท าเมื่อไร? จึงมีความเหมาะสมกับการเวลา กับสถานการณ์ และกับสภาพแวดล้อมรอบข้างที่เราก าลัง 
เผชิญอยู่ในขณะนั้น71 สุรชัย พรหมพันธุ์ ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง เป็นวิธีการที่ท าให้ 
ไปถึงเป้าหมายของพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป้าหมายพันธกิจนั้นจะประกอบไปด้วยกลยุทธ์เดียวหรือ 
หลายกลยุทธ์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับขอบเขตของพันธกิจนั้นมีหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหรือไม่72 อนิวัช  
แก้วจ านงค์ ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า กลยุทธ์ หมายถึง แบบแผนหรือวิธีการที่ถูกก าหนดขึ้น 
เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติโดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าสามารถน าไปสู่การบรรลุผล  
ส าเร็จได้ตามที่องค์การต้องการ73 พิบูล ทีปะปาล กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบการตัดสินใจ  
หรือการกระท าโดยเฉพาะ ซึ่งผู้จัดการน ามาใช้เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์การวางไว้ 74 
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ กล่าวไว้ว่า “กลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบหรือแผนการที่มุ่งสร้างองค์การให้มี 
ความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง จากความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ โดยการมุ่งเน้นไปที่ 
แผนการในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้”75 สุดใจ วันอุดมเดชาชัย ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า กลยุทธ์  
หมายถึง แผนการหรือวิธีการในการด าเนินงานขององค์การที่ท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 76 
ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ คือ แนวทางในการด าเนินงานที่ท าให้องค์กร 
บรรลุเป้าหมาย หรือกลยุทธ์ คือ วิธีการในการแข่งขันที่จะท าให้องค์กรสามารถเอาชนะคู่แข่งได้  
หรือกลยุทธ์ คือ แนวทางในการท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรือบางท่านอาจจะบอกกลยุทธ์  
ประกอบด้วยค าถามที่ส าคัญ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดใด 2) เราต้องการไปถึงจุดใด  

                                                            
71สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์, การบริหารเชิงกลยุทธ์: SMART Strategic Management 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เสียงประจวบ, 2549), 2. 
72สุรชัย พรหมพันธุ์, ช าแหละสมรรถนะเพื่อการพัฒนา Competency (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์ปัญญาชน, 2554), 132. 
73อนิวัช แก้วจ านงค์, การจัดการเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์น าศิลป์

โฆษณา, 2555), 2. 
74พิบูล ทีปะปาล , การจัดการเชิงกลยุทธ์ : Strategic Management (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, 2555), 7. 
75ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น, 2556), 15. 
76สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, การจัดการเชิงกลยุทธ์: Strategic Management (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์สามลดา, 2556), 10. 
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3) เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรคือวิธีการหรือแนวทางที่องค์กรจะน าเสนอคุณค่า (Value) ให้กับลูกค้า  
เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ77  

จากความหมายของนักวิชาการดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าพอสรุปได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึ ง  
แนวทางในการปฏิบัติ ในการด าเนินการเพื่อน าพาองค์กรให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  
โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 

 
ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ ์

ในภาวะที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงพลิกผัน การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงถือว่า 
เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้จัดการทุกระดับจะต้องท าการศึกษาและ  
ท าความเข้าใจเพื่อปรับกระบวนการทัศน์ใหม่ทางด้านการจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์  
ในยุคปัจจุบัน ผู้จัดการต้องรู้จักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท และรู้จัก 
ฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นจากภายนอกมาท าให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบ  
ทางการแข่งขัน และหาทางหลีกเลี่ยงภยันตรายที่เกิดขึ้น หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ค าว่า การบริหาร  
เชิงกลยุทธ์ ได้มีผู้ให้ความหมายต่างๆ ดังนี้78 ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Management) หมายถึง การบริหารองค์การอย่างเป็นระบบโดยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะ 
เป็นขอบเขตงานบริหารที่กว้าง โดยต้องบริหารองค์การโดยส่วนรวมให้สัมพันธ์และเข้ากันได้กับ  
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป และจะต้องมีทัศนะการมองเหตุการณ์ไกลออกไปในอนาคต 
ด้วย79 สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ ชุดของการตัดสินใจ  
และการกระท า ซึ่งเป็นผลให้เกิดการจัดสร้างกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร หรือ ชุดการตัดสินใจและการกระท า ซึ่งใช้ในการจัดสร้างกลยุทธ์และการน า 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการเข้ากันได้อย่างเหมาะสมเชิงแข่งขันที่เหนือกว่าระหว่างองค์กร
และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 80 พัชรา มั่งชม ได้กล่าวถึง การบริหาร 
เชิ งกลยุทธ์  เป็นการตัดสินใจและปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้นเพื่อหนทางน าไปสู่กลยุทธ์ 

                                                            
77ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์, กลยุทธ์คืออะไร, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้

จาก https://blog.eduzones.com/poonpreecha/89219 
78พิบูล ทีปะปาล , การจัดการเชิงกลยุทธ์ : Strategic Management (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, 2546), 4. 
79ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2533), 79. 
80สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน , การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: คู่แข่ง ร่วมกับ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2540), 5. 
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ที่มีประสิทธิภาพ หรือกลยุทธ์ที่สามารถท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของธุรกิจได้81 ศิริวรรณ เสรีรัตน์  
ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ การวางแผนการด าเนินการ และการควบคุม  
ในแนวทางเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล82 ชนินทร์  
ชุณหพันธรักษ์ ได้กล่าวสรุปการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ์  
ที่มีการจัดท าอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบ 
ต่อการด าเนินงานขององค์กรเพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้
ก าหนดไว้83 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้กล่าวถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  
หมายถึง การบริหารหรือการจัดการธุรกิจในลักษณะที่มีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว84 บุญเลิศ เย็นคงคา  
ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง แผนการด าเนินงานโดยอาศัยการวิเคราะห์  
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก น ามาประเมินและวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการ  
ตัดสินใจให้กับองค์กร85 ไพโรจน์ ปิยะวงษ์วัฒนา ได้กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง  
การบริหารองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยการใช้ประโยชน์  
จากทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
รวมทั้งต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียขององค์การด้วย86 สมยศ นาวีการ กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Management) หมายถึง กระบวนการก าหนดทิศทาง และผลงานระยะยาวขององค์การ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ จะเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย  

                                                            
81พัชรา มั่งชม, “นโยบายธุรกิจและการบริหารกลยุทธ์” (เอกสารประกอบการสอน, 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2540), 36. 
82ศิริวรรณ เสรีรัตน์, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มไช

เท็กซ์, 2541), 9. 
83ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ , นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ , พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารและต ารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543), 4. 
84สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจ , พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์มติชน, 2543), 16. 
85บุญเลิศ เย็นคงคา, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: วีเจ พริ้นต้ิง, 2544), 10. 
86ไพโรจน์ ปิยะวงษ์วัฒนา, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2545), 3. 
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การด าเนินกลยุทธ์และการควบคุมกลยุทธ์ขององค์การ 87 เสนาะ ติเยาว์ กล่าวว่า การบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึง การตัดสินใจและด าเนินการเพื่อท าให้ 
ได้ผลตามที่องค์การก าหนดไว้ ซึ่งเน้นที่กระบวนการตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช้  
และการประเมินกลยุทธ์ เป็นกระบวนการวางแผนและให้มั่นใจว่าแผนนั้นได้น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว88 ชูใจ เอี้ยวอักษร ได้ให้ความหมาย การบริหารเชิงกลยุทธ์  
หมายถึง การบริหารเพื่อการได้มาซึ่งความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการกระท าทุกสิ่ งทุกอย่าง 
ที่องค์กรหรือธุรกิจกระท าได้ดีเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน89 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง ได้กล่าวถึง  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การที่ผู้บริหารมองไปข้างหน้าเพื่อระบุว่าเขาต้องบรรลุอะไรบ้าง  
ในอนาคตอันใกล้90 สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ได้ให้ความหมาย การบริหารเชิงกลยุทธ์ ไว้ว่า การบริหาร 
เชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ของการสร้างกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ์  
การตัดสินใจแบบข้ามหน้าที่ ซึ่งท าให้องค์การสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้91 สุพานี สฤษฎ์วานิช  
ได้กล่าวถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะหมายถึง การบริหารองค์การโดยรวมให้มีกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ 
การแข่งขัน ตลอดจนมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือกว่ากิจการอื่นๆ โดยจะต้องมีการศึกษาและ  
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ เพื่อสร้างแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับโอกาส 
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก และกับจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การนั้นๆ เพื่อให้  
สามารถน าแผนกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลเชิงกลยุทธ์  
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างทิศทางและอนาคตที่เหมาะสมขององค์การอย่างยั่งยืนได้ ในระยะ 
ยาว92 ณฐวัฒน์ พระงาม กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การบริหารอย่างมีระบบที่ต้อง  

                                                            
87สมยศ นาวีการ , แนวความคิด การบริหารเชิงกลยุทธ์ : Concepts Strategic 

Management, ฉบับพิมพ ์(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2545), 8. 
88เสนาะ ติเยาว์, การบริหารกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2546), 2. 
89ชูใจ เอี้ยวอักษร , การบริหารเชิงกลยุทธ์ : Strategic Management (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพบพิตรพิมุข มหาเมฆ, 2549), 3. 
90อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550), 65. 
91สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, การบริหารเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโด

ไชนา, 2550), 4. 
92สุพานี สฤษฎ์วานิช , การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี , พิมพ์ครั้งที่  3 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2553), 8. 
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อาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าและอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมิน 
แล้วว่าเหมาะสมกับองค์การ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง อันจะน าความส าเร็จมาสู่ องค์การได้93  
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยการ  
ตัดสินใจ การวางแนวทาง และการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าองค์การ  
สามารถที่จะด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น94  
ยาเบ็น เรืองจรูญศรี ได้กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ กระบวนการในการจัดท ากลยุทธ์ และการ 
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 95 สุชาติ  
ธาดาธ ารงเวช ได้กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การวางแผน การด าเนินการ และการควบคุม 
การบริหาร ที่ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบด้วย  
กระบวนการ 1) ก าหนดทิศทางกลยุทธ์ 2) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 3) การจัดท ากลยุทธ์ และ  
4) การควบคุมและปฏิบัติตามกลยุทธ์96 กลูกค์ และลอเร้น (Glueck and Lawrence) กล่าวว่า  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการของผู้บริหารที่ใช้ในการตัดสินใจ ภายใต้สถานการณ์  
ที่ประสบอยู่ในขณะนั้น โดยการพิจารณาถึงกลยุทธ์ในขณะนั้นว่าสามารถท าให้องค์กรบรรลุถึง  
วัตถุประสงค์ของภารกิจได้97 ซีโต และปเตอร (Certo and Peter) ได้ให้ความหมายของการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ว่าเป็นกระบวนการที่ท าซ้ าอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรมีการด าเนินงาน  
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ98 ไรท ปริ้งเกิลและครอล (Write, Pringle and  
Kroll) ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ไววา หมายถึง กระบวนการที่ท าให้ผู้บริหาร 

                                                            
93ณฐวัฒน์ พระงาม, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 

2555), 3. 
94ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น, 2556), 32. 
95ยาเบ็น เรืองจรูญศรี, การบริหารเชิงกลยุทธ์, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้

จาก http://www.kroobannok.com/blog/21391 
96สุชาติ ธาดาธ ารงเวช , Leadership, เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 

http://www.kruinter.com/data/15-7.PDF 
97William F. Glueck, and Lawrence R. Jauch, Business Policy and Strategic 

(New York: McGraw-Hill, 1984), 5. 
98Samuel C. Certo, and Paul J. Perter, Strategic Management: A focus on 

process (New York: McGraw - Hill, 1990), 5. 
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ระดับสูงบรรลุผลตามภารกิจ และเป้าหมายขององค์การ99 ทอมป์สัน และสตริคแลนด์ (Thompson  
and Strickland) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด 5 ขั้นตอน  
ที่ เ กี่ ย วกั บก า รจั ดท า กลยุ ท ธ์  (strategy making) และการปฏิ บั ติ ต ามกลยุ ท ธ์  (strategy  
implementing) ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (forming a  
strategic vision) เพื่อก าหนดทิศทางในระยะยาว, การก าหนดวัตถุประสงค์ (setting objective)  
เป็นการแปลงวิสัยทัศน์ให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร, การจัดท า 
กลยุทธ์ (crafting a strategy) ให้ตรงกับผลลัพธ์ที่ต้องการ , การน ากลยุทธ์ที่ เลือกไว้ไปปฏิบัติ  
(implementing and executing the chosen strategy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
และ การประเมินผลการด าเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเริ่มต้นใหม่ (evaluating performance  
and initiating corrective adjustment in vision) ก าหนดทิศทางระยะยาว, วัตถุประสงค์, กลยุทธ์  
หรือการปฏิบัติงานจริง กับสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง , ความคิดใหม่100 เพียร์ซ และโรบินสัน  
(Pearce and Robinson) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ชุดของการตัดสินใจ และการ 
กระท าที่ส่งผลให้เกิดการจัดท าแผนและการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ101 
วีลเลน และฮังเกอร์ (Wheelen and Hunger) ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า  
หมายถึง ชุดของการตัดสินใจทางการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยในการก าหนด 
ผลการปฏิบัติงานในระยะยาวขององค์กร102  
 
 
 

                                                            
99Peter Write, Charles D. Pringle and Mark J. Kroll, Strategic Management: 

Text and Case (Massachusetts: Ally and Bacon, 1992), 4. 
100Arthur A. Thompson, Jr., and A. J. Strickland, Strategic Management: 

Concepts and Cases, 12th ed. (Boston: McGraw-Hill, 2001), 6-7. 
101 Pearce, A. John and Robinson, Richard, B, Jr. Formulation, 

Implementation, and Control of Competitive Strategy, 11th ed. (New York: McGraw-
Hill, 2009), อ้างถึง ณฐวัฒน์ พระงาม, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก, 2555), 2. 

102Thomas L. Wheelen, and others, Strategic Management and Business 
Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability, 14th ed. (Global Edition, 
Pearson Education Limited: Prentice Hall, 2015), 38. 
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จากความหมายของนักวิชาการดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าพอสรุปได้ว่า การบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการในการวางแผนการด าเนินงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย  
การตรวจสอบสภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและ 
ประเมินผล เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ 

 
ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ ์

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ พัชรา มั่งชม  
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ 1) ช่วยให้องค์กรมีวัตถุประสงค์ และก าหนด
ทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ช่วยสร้าง 
ความสอดคล้องของการด าเนินการภายในองค์กรและท าให้หน่วยงานขององค์กรมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์  
เดียวกัน 3) เปิดโอกาสให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร ท าให้ได้พัฒนาความคิดและ 
ช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ 4) ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์ปัญหาจาก 
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นในอนาคต 5) ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง 
สามารถบริหารองค์กรได้อย่างกว้างขวาง ท าให้ช่วยลดความเสี่ยงได้ 103 ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์  
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีความส าคัญต่อองค์กร ดังนี้ 1) การบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ท าให้ผู้บริหารสามารถวางแผนงานล่วงหน้า ทันต่อเหตุการณ์ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ท าให้สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน 
องค์กรท าให้การก าหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ มีประสิทธิภาพ 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ท าให้ผู้บริหาร 
ระดับสูง ระดับกลาง และพนักงานในทุกระดับปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีทิศทางเดียวกัน  
ส่งผลท าให้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้องค์กรด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 4) การบริหาร
เชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ และทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 
มีความชัดเจน โดยมุ่งการด าเนินงานทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต และสามารถท าให้องค์กรสามารถ  
ด าเนินงานตามทิศทางที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน 104 บุญเลิศ  
เย็นคงคา ได้กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ  
คือ 1) ช่วยให้องค์กรมีวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กรในอนาคตอย่างชัดเจน ใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ช่วยให้การด าเนินงานสอดคล้อง 

                                                            
103พัชรา มั่งชม, “นโยบายธุรกิจและการบริหารกลยุทธ์” (เอกสารประกอบการสอน, 

สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2540), 36. 
104ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ , พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารและต ารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543), 11-12. 
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ในหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 3) เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับ 
ต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กร 4) ช่วยให้องค์กรสามารถ 
คาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงปัญหาให้เป็นโอกาสที่จะด าเนินธุรกิจในอนาคต  
5) ช่วยให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและสามารถลดความเสี่ยง 
ได้105 จินตนา บุญบงการ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารชิงกลยุทธ์ว่า 1) เป็นการก าหนด
ทิศทางขององค์กร ช่วยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถด าเนินธุรกิจได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม 2) สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ การก าหนด การประยุกต์ การตรวจสอบ  
และการควบคุมกลยุทธ์ขององค์กร 3) สร้างความพร้อมให้แก่องค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
และการก าหนดกลยุทธ์ ช่วยให้ผู้บริหารและสมาชิกเกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจ ตลอดจน 
อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อองค์กร106 สมยศ นาวีการ ได้กล่าวถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
มีความส าคัญ คือ 1) ช่วยให้หน่วยงานขององค์กรมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อย่างเดียวกันถ้าปราศจาก 
แนวทางที่ก าหนดโดยการบริหารเชิงกลยุทธ์แล้ว หน่วยงานขององค์กรมักจะโน้มเอี ยงไปสู่ทิศทาง 
ที่แตกต่างกัน 2) การบริหารเชิงกลยุทธ์บังคับให้ผู้บริหารจะต้องมีประสิทธิภาพและตระหนักถึง
สภาพแวดล้อมของพวกเขามากขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จะปลูกฝังนิสัย การใช้ความคิดและการมอง 
อนาคตแก่ผู้บริหาร 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ไม่เพียงแต่สนับสนุนความผูกพันในส่วนของผู้บริหาร 
ที่มีส่วนร่วมเท่านั้น แต่จะช่วยลดการต่อต้านในสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจ บุคคลส่วนใหญ่จะยอมรับการ  
ตัดสินใจเมื่อพวกเขาเข้าใจปัจจัยที่จ ากัดและทางเลือกที่เป็นไปได้107 ศิริวรรษ เสรีรัตน์ และคณะ  
ได้กล่าวถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญ 4 ประการ คือ 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์มีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้บริหารที่มีประสิทธิผลจะต้องเข้าใจเป้าหมายขององค์การว่า  
ต้องการบรรลุความต้องการสูงสุดในท้องถิ่นหรือความต้องการระดับโลก เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง  
ความจ าเป็นที่แตกต่างกันในแต่ละหน้าที่ ผู้บริหารจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร  
เชิงกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์การ 2) การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ผลประโยชน์จาก 
องค์การ ผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากองค์การ หมายถึง กลุ่มต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจและการ 
ก าหนดนโยบายขององค์การ กลุ่มเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวหรือความส าเร็จของ  
องค์การ 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์น ามาซึ่งขอบเขตหลายช่วงเวลา ผู้บริหารควรศึกษาความต้องการ 
ขององค์การในระยะยาวและระยะสั้นด้วย ดังนั้นการวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ต้ องการ 

                                                            
105บุญเลิศ เย็นคงคา, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: วีเจพริ้นติ้ง, 2544), 16. 
106จินตนา บุญบงการ, การบริหารเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2544), 48. 
107สมยศ นาวีการ , การบริหารเชิงกลยุทธ์ : Strategic Management (กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2545), 4. 
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เปลี่ยนแปลงทิศทาง โดยอาศัยความคิดทั้งระยะยาวและระยะสั้น ผู้บริหารของแต่ละหน้าที่มีแนวโน้ม 
จะมุ่งที่ปัญหาระยะสั้น โดยเข้าใจลักษณะงานในหน้าที่และสร้างให้เกิดประโยชน์ให้ดีที่สุดทั้งใน  
ปัจจุบันและอนาคต 4) การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นการใช้ 
วิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 108 ธิติภพ ชยธวัช ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย 1) ช่วยผู้บริหารให้สามารถส ารวจปัญหาและ 
ความสามารถพื้นฐานขององค์การและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 2) ผลลัพธ์จากกระบวนการจะ
ก าหนดทิศทางที่ชัดเจนส าหรับพนักงาน ท าให้องค์การสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจากภายนอก 3) ช่วยปรับปรุงให้เกิดการประสานงานระหว่างกิจกรรมและ
การจัดสรรทรัพยากรในทุกระดับ 4) ท าให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงทิศทางและมีความยืดหยุ่นในการ 
ปรับตัวให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ 109 ชูใจ เอี้ยวอักษร ได้กล่าวถึง 
ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า 1) ก าหนดทิศทางขององค์การ (Set Direction)  
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและมีวิสัยทัศน์ 
ต่ออนาคต ท าให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินงานของธุรกิจได้เป็นรูปธรรม  
2) สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ (Harmony) การบริหารเชิงกลยุทธ์ให้ความสนใจกับการก าหนด  
การประยุกต์ การตรวจสอบ และการควบคุมกลยุทธ์ขององค์การในฐานะระบบที่ประกอบด้วย 
ส่วนประกอบส าคัญต่างๆ รวมเข้าด้วยกัน แนวคิดนี้ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์และเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์ 
และแนวทางการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท าให้การจัดสรรทรัพยากรและการด าเนินงานเป็นเอกภาพและ  
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 3) สร้างความพร้อมให้แก่องค์การ (Provide Readiness) การศึกษา 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการก าหนดกลยุทธ์ ช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการในส่วนต่างๆ และ  
สมาชิกขององค์การเกิดความเข้าใจในภาพรวมและศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของปัจจัย  
แวดล้อมที่มีต่อองค์การ ท าให้องค์การมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายของ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น 4) สร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Improve Competitive Efficiency)  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ เนื่องจากการ
ด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร ขณะเดียวกันก็ช่วยเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาศักยภาพแก่สมาชิก ตลอดจนช่วยสร้างความเข้าใจและแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมและคู่แข่งข้น ประการส าคัญการบริหารเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ  
ในภาพรวม ความต้องการขององค์การ และความสามารถในปัจจุบันขององค์การ จึงท าให้สามารถ 

                                                            
108ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์ธรรมสาร, 2546), 50-51. 
109ธิติภพ ชยธวัช, คัมภีร์การบริหาร (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มีโชค, 2547), 150. 
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จัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานและเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจด าเนินงานอย่างเหมาะสม  
และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังแผนภูมิที่ 3110  

 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ ์
ที่มา : ชู ใจ  เอี้ ยวอักษร , การบริหาร เชิ งกลยุทธ์ : Strategic Management (กรุ ง เทพฯ: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพบพิตรพิมุข มหาเมฆ, 2549), 5-6. 

 
ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีดังนี้ 1) การจัดการเชิงกลยุทธ์มีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ กระบวนการจะเริ่มต้นด้วยการประเมินสภาวะแวดล้อมของ 
องค์การ แล้วก าหนดวัตถุประสงค์ในอนาคตขององค์การอย่างกว้างๆ จากนั้นจึงก าหนดกลยุทธ์ 
ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการน าไปสู่การปฏิบัติขององค์การ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นกระบวนการที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  
2) การจัดการเชิงกลยุทธ์จะค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การอย่างกว้างขวาง ผู้มีส่วนได้  
เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การ (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและก าหนด 
นโยบายขององค์การ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ขายส่งวัตถุดิบ ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ลงทุน สหภาพแรงงาน  
สมาคมการค้า ชุมชนในท้องถิ่น และรัฐบาล ซึ่งการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ของธุรกิจต้องค านึงถึง 
ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้อย่างเหมาะสม 3) การจัดการเชิงกลยุทธ์ต้องค านึงถึงผล 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดการเชิงกลยุทธ์ท าให้ผู้บริหารระดับสูงต้องก าหนดวัตถุประสงค์และ 
กลยุทธ์ระยะยาวขึ้นก่อน จากนั้นจึงมอบหมายให้ผู้บริหารระดับกลางน ากลยุทธ์ระยะยาวเหล่านั้นไป  
ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางธุรกิจในแต่ละด้าน ได้แก่ แผนปฏิบัติงานทางด้านการผลิต  

                                                            
110ชูใจ เอี้ยวอักษร, การบริหารเชิงกลยุทธ์: Strategic Management (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพบพิตรพิมุข มหาเมฆ, 2549), 5-6. 

การบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ 

ก าหนดทิศทางขององค์การ 

สร้างความพร้อมให้แก่องค์การ 

สร้างความสอดคล้อง 

ในการปฏิบัติ 

สร้างประสิทธิภาพ 

ในการแข่งขัน 
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การตลาด การเงิน และทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นกระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นผลให้ 
ผู้บริหารได้ค านึงถึงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานอันเป็นผลต่อความส าเร็จของ
องค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 4) การจัดการเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพ (Efficiency)  
และประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเกณฑ์ที่ใช้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ซึ่งเกณฑ์ที่วัดผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบผลที่ได้ หรือปัจจัยน าออกจากระบบ  
(Output) กับทรัพยากรที่ใช้หรือปัจจัยน าเข้าสู่ระบบ (Input) ส าหรับประสิทธิผล (Effectiveness) 
หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้วัดผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบผลที่ได้ที่เกิดขึ้นจริง (Actual output)  
กับผลที่ได้ที่วางแผนไว้ (Planned output) การวัดประสิทธิผลมุ่งเน้นที่ผลที่ได้ โดยพยายามที่จะท า 
ให้ผลที่ได้ที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้เป็นส าคัญ 111 ณัฐวัฒน์ นิปกากร ได้กล่าวถึง 
ความส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า 1) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  
2) เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากองค์การ 3) น ามาซึ่งขอบเขตหลายช่วงเวลา 4) เกี่ยวข้องทั้ง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล112 

 
ประโยชน์ของการบริหารเชงิกลยุทธ ์

สมยศ นาวีการ ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ไว้ว่า 1) การสร้างความ 
สอดคล้องของการกระท าภายในองค์การ การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้หน่วยงานขององค์  
การมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ถ้าปราศจากแนวทางที่ก าหนดโดยการบริหารเชิงกลยุทธ์แล้ว  
หน่วยงานขององค์การมักจะโน้มเอียงไปสู่ทิศทางที่แตกต่างกัน 2) การพัฒนาการใช้ความคิดที่เกิดจาก 
การมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกลยุทธ์ขององค์การที่ถูกก าหนดขึ้นมา  
การบริหารเชิงกลยุทธ์บังคับให้ผู้บริหารต้องมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของ  
พวกเขามากขึ้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จะปลูกฝังนิสัยการใช้ความคิดและการมองอนาคตแก่ผู้บริหาร  
3) การเปิดโอกาสให้ระดับการบริหารต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ไม่เพียงแต่สนับสนุน  
ความผูกพันในส่วนของผู้บริหารที่มีส่วนร่วมเท่านั้น แต่จะช่วยลดการต่อต้านที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ด้วย บุคคลโน้มเอียงที่จะต่อต้านสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจ บุคคลส่วนใหญ่จะยอมรับการตัดสินใจ  

                                                            
111สุพจน์ อินหว่าง, กัญญามน อินหว่าง และ ระวิวรรณ ชินอ่วม, การวางแผนเชิงกลยุทธ ์

ทางรัฐประศาสนศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1 (มหาวิทยาลัยพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556),  
38-39. 

112ณัฐวัฒน์ นิปกากร, การบริหารเชิงกลยุทธ์: Strategic Management, เข้าถึงเมื่อ 
27 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.hed.go.th/menuHome/file/91 
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เมื่อพวกเขาเข้าใจปัจจัยที่จ ากัดและทางเลือกที่เป็นไปได้113 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้กล่าวถึง  
ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ สามารถสรุปออกมาได้ 3 ประการ ดังนี้ 1) กิจการมีความเข้าใจ
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 2) มุ่งเป้าหมายไปสู่ความส าคัญของกลยุทธ์ได้แม่นย ามากขึ้น  
3) ปรับความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการบริหาร  
เชิงกลยุทธ์จึงเข้าไปช่วยท าให้ผูบ้ริหารมีความตื่นตัวที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ช่วยก าหนดทิศทาง
ในการบริหารที่ ชัด เจนและปรับการบริหารเป็นเชิ งรุกมากกว่า เชิ งรับ (ที่ท า ให้ เกิดการ 
เสียเปรียบคู่แข่งขัน)114 สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า  
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้บริหารเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก 
อันเป็นผลท าให้การตัดสินใจทางการบริหารมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งต่างๆ ที่ก าลังเป็นอยู่ 
ในขณะนั้น ดังนั้น อย่างน้อยที่สุดก็มีประโยชน์ทางการบริหารดังนี้ 1) ท าให้องค์การมีระบบการ
บริหารงานที่ดีและเหมาะสม 2) เป็นการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ 3) ท าให้เข้าใจ 
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (รู้เขารู้เรา) อันน าไปสู่การเตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต115 ชูใจ เอี้ยวอักษร ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์นั้นมีประโยชน์ต่อองค์การ ดังนี้  1) จะช่วยให้ผู้บริหารตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  
เห็นโอกาสใหม่ๆ เห็นข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้นท าให้องค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าคู่แข่งขัน สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ที่เปิดให้ และใช้จุดแข็ง 
ขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือ องค์การสามารถสร้าง “Strategic Fit” ระหว่างสภาพแวดล้อม 
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในองค์การได้ ท าให้องค์การสามารถอยู่รอดและเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงตลอดจนปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 2) ช่วยให้องค์การโดย 
ส่วนรวมมีทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน เห็นถึงแนวทางที่ส าคัญที่องค์การจะต้องปฏิบัติ ท าให้
องค์การนั้นๆ แข็งแกร่งประสบความส าเร็จและเติบโตต่อไป 3) ท าให้องค์การสามารถสร้าง 
ผลตอบแทนที่เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ด้วยการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถรักษาข้อ
ได้เปรียบนี้ไว้ได้ 4) ช่วยให้ผู้บริหารสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานขึ้นมาได้ คือ องค์การจะ 
สามารถบรรลุทั้งประสิทธิภาพ คือ การมีต้นทุนในการด าเนินงานที่ต่ ากว่า และมีประสิทธิผล คือ 

                                                            
113สมยศ นาวีการ , แนวความคิด การบริหารเชิงกลยุทธ์ : Concepts Strategic 

Management, ฉบับพิมพ ์(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2545), 1-2. 
114ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง

ใหม่ (กรุงเทพฯ: Diamond in Business World, 2548), 15. 
115สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์, การบริหารเชิงกลยุทธ์: SMART Strategic Management 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เสียงประจวบ, 2549), 3. 
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บริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ถ้าได้มีการบริหารกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในช่วงของ 
การก าหนดกลยุทธ์ การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมติดตามผล 5) ช่วยท าให้ผู้บริหาร 
มีการท างานในลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดหรือเป็นฝ่ายรุกมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ 
และป้องกันตัว ท าให้องค์การสามารถปรับตัวได้ดีกว่า และ/หรือฉกฉวยโอกาสได้ดีกว่าหรือได้ก่อน 
คู่แข่งขัน116 สอดคล้องกับ สุพานี สฤษฎ์วานิช ได้กล่าวถึง ประโยชน์และความส าคัญของการบริหาร  
เชิงกลยุทธ์ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) จะช่วยให้ผู้บริหารตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหม่ๆ  
เห็นข้อจ ากัดที่อาจเกิดขึ้น ท าให้องค์การสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ได้ดีกว่าคู่แข่งขัน สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ ที่เปิดให้ และใช้จุดแข็งขององค์การให้เกิด  
ประโยชน์สูงสุด ท าให้องค์การสามารถอยู่รอดและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนปรับตัวให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 2) ช่วยให้องค์การโดยส่วนรวมมีทิศทางในการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจน เห็นถึงแนวทางที่ส าคัญที่องค์การจะต้องปฏิบัติ ท าให้องค์การนั้นๆ แข็งแกร่งประสบ 
ความส าเร็จและเติบโตต่อไปได้ 3) ท าให้องค์การสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าคู่แข่งขันได้ 
ด้วยการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถรักษาข้อได้เปรียบนี้ไว้ได้ 4) ช่วยให้ผู้บริหาร 
สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานขึ้นมาได้ คือ องค์การจะสามารถบรรลุทั้งประสิทธิภาพ คือ การมี  
ต้นทุนในการด าเนินงานที่ต่ ากว่า และมีประสิทธิผล คือ บริหารงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ได้ ถ้าได้มีการบริหารกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในช่วงของการก าหนดกลยุทธ์ การน าแผนกลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติ และการควบคุมติดตามผล 5) ช่วยท าให้ผู้บริหารมีการท างานในลักษณะ Proactive คือ  
คาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดหรือเป็นฝ่ายรุกมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับและป้องกันตัว ท าให้
องค์การสามารถปรับตัวได้ดีกว่า และ/หรือฉกฉวยโอกาสได้ดีกว่าหรือได้ก่อนคู่แข่งขัน117 สุดใจ  
วันอุดมเดชาชัย ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้ผู้บริหารมีความตื่นตัวที่จะ 
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับโอกาสที่เกิดขึ้น
ใหม่ รวมทั้งหาแนวทางหลบเลี่ยงภัยคุกคามที่จะมีต่อธุรกิจในอนาคต นอกจากนั้น การจัดการ  
เชิงกลยุทธ์ยังช่วยก าหนดทิศทางในการบริหารที่ชัดเจน รวมถึงการปรับการบริหารเป็นในรูปแบบ  
เชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ซึ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนแก่องค์การ118 ณัฐวัฒน์  

                                                            
116ชูใจ เอี้ยวอักษร , การบริหารเชิงกลยุทธ์: Strategic Management (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพบพิตรพิมุข มหาเมฆ, 2549), 7. 
117สุพานี สฤษฎ์วานิช , การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี , พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2553), 10. 
118สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, การจัดการเชิงกลยุทธ์: Strategic Management (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์สามลดา, 2556), 37. 
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นิปกากร ได้กล่าวถึงประโยชน์จากการบริหารเชิงกลยุทธ์ ไว้ว่า 1) ช่วยปรับปรุงการสื่อสารให้ดีขึ้น  
(Improved Communication) 2) มีผลิตผลที่ดี (Great Productivity) 3) ช่วยให้เกิดความเข้าใจ 
ในการท างาน (Increased Understanding) 4) ท าให้กลยุทธ์มีประสิทธิผลมากขึ้น (More Effective  
Strategies) 5) มีพันธะสัญญา (Enhanced Commitment) 6) ผลิตผลสูงขึ้น (Higher Productivity)  
7) ท าให้ธุรกิจมีอ านาจ มีความคิดริเริ่ม การคาดการณ์ล่วงหน้า (Allow Firm to Influence,  
Initiate, and anticipate) 8) ท าให้ธุรกิจมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแทนที่จะแก้ปัญหาภายหลัง  
(Be Proactive rather than Reactive)119 ทอมป์สันและสตริคแลนด์ (Thompson and Strickland)  
ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ สรุปดังนี้ 1) การให้ค าแนะน าที่ดีกว่าให้กับองค์กร  
ในประเด็นที่ส าคัญ “สิ่งที่เราพยายามจะท า และจะท ามันให้ส าเร็จ” 2) ท าให้สมาชิกและผู้บริหาร 
ในองค์กรมีความตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและสร้างโอกาสที่จะเกิดขึ้นใหม่ และหลีกเลี่ยง 
ต่อภัยที่คุกคาม 3) เพื่อช่วยให้องค์กรรวมกันเป็นหนึ่งเดียว 4) สร้างการบริหารจัดการในเชิงรุกมากขึ้น  
5) ส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับองค์กร
ที่ประสบความส าเร็จ 6) เพื่อช่วยให้ผู้จัดการ มีเหตุผลในการจัดสรรงบประมาณในการลงทุน  
การสนับสนุนก าลังคนและทรัพยากรอื่นๆ ให้กับแผนงานต่างๆ120 เพิร์ซและโรบินสัน (Pearce and  
Robinson) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ การใช้การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ไปด าเนินงาน จะช่วยให้ผู้จัดการทุกระดับของบริษัทได้เข้ามาท างานร่วมกัน ทั้งด้านการวางแผนและ  
การน าแผนงานไปปฏิบัติ การให้ผู้จัดการทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน ย่อมก่อให้เกิด 
ผลประโยชน์ในเชิงพฤติกรรม ในแง่ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ท าให้
ผู้บริหารทุกระดับเกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งน้ าใจเดียวกัน พร้อมที่จะอุทิศตนอุทิศ  
เวลามุ่งมั่นท างานร่วมกัน เพื่อให้งานเดินหน้าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ไม่สามารถวัด 
เป็นตัวเงินได้ แต่มีความหมายอย่างยิ่งในเชิงการจัดการ121 

 

                                                            
119ณัฐวัฒน์ นิปกากร, การบริหารเชิงกลยุทธ์: Strategic Management, เข้าถึงเมื่อ 

27 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.hed.go.th/menuHome/file/91 
120Thompson, Arthur A. and Strickland III, A. J., Strategic Management: 

Concepts and Cases, 12th ed. (Boston: McGraw-Hill, 2001), 28. 
121Pearce II, John A. and Robinson, Richard B., Strategic Management: 

Formulation, Implementation, and Control, 7th ed. (Boston: McGraw-Hill, 2000),  
9-10, อ้างถึงใน พิบูล ทีปะปาล, การจัดการเชิงกลยุทธ์: Strategic Management (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, 2555), 23. 
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แนวคิด ทฤษฎีของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายแนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ ไว้ดังนี ้
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย  

1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  
ประกอบไปด้วย การประเมินสถานะภาพและความมีประสิทธิผลขององค์กร โดยท าการวิเคราะห์  
วิชั่น (Vision) มิชชั่น (Mission) เป้าหมาย (Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Target)  
และท าการวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อให้รู้เรา (รู้จุดอ่อนและจุดแข็ง)  
และสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อให้รู้เขา (รู้โอกาสและอุปสรรค) และวิเคราะห์และประเมิน
องค์กร 2) การจัดสร้างกลยุทธ์ (Strategic Formulating) คือ การวางแผนกลยุทธ์กระท าเสร็จสิ้นลง  
องค์กรหรือบริษัทสามารถที่จะจัดสร้างกลยุทธ์ขึ้นได้ ทั้งในระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และในระดับ
หน้าที่ 3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementating) คือ เมื่อกลยุทธ์ได้รับการจัดสร้าง 
ขึ้นแล้ว กลยุทธ์จ าต้องได้รับการน าไปปฏิบัติ ขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีงานหน้าที่ด้านบริหาร 
ที่มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 4) การตรวจสอบและการประเมิน
กลยุทธ์ คือ ทันทีที่กลยุทธ์ได้รับการน าไปปฏิบัติ ผู้จัดการกลยุทธ์จ าต้องท าการตรวจสอบและ  
ประเมินผลลัพธ์ และท าการส่งผลลัพธ์ที่ได้กลับไปสู่ขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
เพื่อว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ในครั้งต่อไปจะได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังแผนภูมิที่ 4122  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
122สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน , การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: คู่แข่ง ร่วมกับ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2540), 6-9. 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ตามแนวคิด
ของสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน 

ที่มา : สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: คู่แข่ง ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540), 7. 
 

วิชั่น มิชชั่น 

เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 

เป้า 

กลยุทธ์บริษัท 
กลยุทธ์ธุรกิจ 
กลยุทธ์หน้าที่ 

การน า 
วัฒนธรรม 
ทรัพยากรมนุษย์ 
โครงสร้าง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นวัตกรรม/การเปลี่ยนแปลง 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
คุณภาพ 
ผลการประกอบการ 

รู้เรา 
จุดอ่อน : จุดแข็ง 

รู้เขา 
สภาพแวดล้อม/คู่แข่ง 
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พิชัย เสงี่ยมจิตต์ ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีขั้นตอนที่ส าคัญสรุปได้ 
4 ขั้น ดังนี้ 1) การวิเคราะห์เพื่อการจัดวางกลยุทธ์ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ 
การวางกลยุทธ์ 4 ประการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์เกี่ยวกับ 
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ภายใน การรับรู้ค่านิยมส่วนบุคคล และการพิจารณาตกลงเกี่ยวกับ 
ความรับผิดชอบขององค์การที่พึงมีต่อสังคม 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกระบวนการบริหาร 
โดยวัตถุประสงค์ คือ ต้องวางแผนกลยุทธ์ออกมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในองค์การ โดยมีแผนงาน  
ต่างๆ พร้อมด้วยนโยบายและกลยุทธ์ จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ คือ การก าหนดพันธกิจและ 
วัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ และการก าหนดแผนงานหลัก นโยบาย และกลยุทธ์ย่อย 3) การปฏิบัติ 
ตามกลยุทธ์ จะต้องกระท าให้เชื่อมโยงกัน ปัจจัยการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ส าคัญมี 4 ประการ คือ  
วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคล และ ระบบและกระบวนการ  
บริหารงาน 4) การประเมินกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนที่ท าให้การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นวงจรการบริหาร 
ของผู้บริหารระดับสูงที่ต่อเนื่อง123 ชนินทร์ ชุณหพันธ์รักษ์ ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ว่าประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกลยุทธ์ เป็นขั้นตอน 
ที่พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่จะระบุถึงโอกาสและ  
อุปสรรคต่างๆ จุดเด่นและจุดด้อยขององค์กร นอกจากนี้จะพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  
การก าหนดภารกิจ การก าหนดเป้าหมายขององค์กรและการก าหนดวัตถุประสงค์ หลังจากนั้น  
ผู้บริหารจะก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรมี 3 ระดับด้วยกันคือ กลยุทธ์ในระดับกิจการ กลยุทธ์ในระดับ 
ธุรกิจ และกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ ขั้นตอนที่ 2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการลงมือ
ปฏิบัติในระดับต่างๆ ตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อที่จะให้การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ  
ผู้บริหารจะต้องเข้าใจในแนวคิดและสิ่งต่างๆ ในองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างขององค์กร 
ระบบงาน การจูงใจ ฯลฯ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและการควบคุมกลยุทธ์ มุ่งเน้นที่จะติดตาม  
ประเมินผลและการควบคุมเพื่อดูว่ากลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อที่จะ
ได้ท าการปรับปรุงและมั่นใจว่าการปฏิบัติตนตามหน้าที่ต่างๆ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ขั้นตอนทั้ง 3  
ของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่กระท าอย่างต่อเนื่อง การก าหนดเป้าหมาย  
มีความถูกต้อง มีการก าหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม หลังจากนั้นจะได้มีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติแล้ว 
จึงท าการประเมินผลและควบคุมว่ากลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ถ้าไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ผู้บริหารจะได้ท าการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ใหม่จากกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงจะเกี่ยวข้องกับงาน ดังต่อไปนี้  

                                                            
123พิชัย เสงี่ยมจิตต์, การบริหารสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ (อุบลราชธาน:ี คณะครุศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542), 35-36. 
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1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร ทั้งที่ เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป  
และสภาพภายนอกที่เกี่ยวกับการแข่งขัน เพื่อท าการค้นหาโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ 
การด าเนินงานขององค์กร 2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จากหน้าที่ ต่างๆ ภายใน
องค์กรเอง เพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อยขององค์กร 3) ผู้บริหารจะน าข้อมูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์  
สวอท (SWOTs analysis) ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ เพื่อก าหนดภารกิจและเป้าหมายขององค์กร  
4)ก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ คือ กลยุทธ์ในระดับองค์กร กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ กลยุทธ์ในระดับหน้าที่  
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ (SWOTs analysis) 5) การน ากลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ 6) การควบคุม 
กลยุทธ์เพื่อความมั่นใจว่าบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร ดังแผนภูมิที่ 5124  

 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงขั้นตอนกระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ สตาห์ลและกริกส์บาย 
(Stahl and Grigsby) 

ที่มา : Stahl, Michael J. and Grigsby, David W., Strategic Management for Decision 
Making (Boston: PWS–Kent Publishing Company, 1992), 6, อ้างถึงใน ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ ,  
นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารและต าราสถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 6. 

 
จอห์นสัน และโชล  (Johnson and Scholes) ได้กล่าวถึ งองค์ประกอบหลักของ 

การบริหารเชิ งกลยุทธ์  มีองค์ประกอบหลักอยู่  3 องค์ประกอบที่ เชื่ อมโยงเกี่ ยวข้องกัน  
1) การวิเคราะห์กลยุทธ์ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อดูปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กร ขณะเดี่ยวกันก็วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

                                                            
124ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ , พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ: ศูนย์เอกสารและต ารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544), 5-7. 

การก าหนด 

กลยุทธ์ 
 

สภาพแวดล้อมขององค์กร 

การน ากลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติ 

การประเมินผลและ 

การควบคุมกลยุทธ ์
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ภายในองค์กร เพื่อดูปัจจัยด้านทรัพยากร วัฒนธรรมการท างานขององค์กร กลุ่มขั้วอ านาจการเมือง  
ในองค์กร รวมถึงสไตล์การบริหารจัดการ 2) การเลือกกลยุทธ์ นักบริหารที่ดีต้องสามารถสร้าง คิดค้น 
ทางเลือก และประเมินทางเลือกกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ มีความสอดคล้องกับลักษณะขององค์กร 
และลักษณะของธุรกิจ ประเด็นที่พิจารณาเลือกคือ ความเสี่ยง โครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์กร  
3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ นักบริหารจะต้องน ากลยุทธ์ที่เลือกไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับ 
โครงสร้าง ระบบและคนในองค์กร การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร ดังแผนภูมิที่ 6125  

 

 

แผนภูมิที่ 6 แสดงองค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามตัวแบบของ จอห์นสัน และโชล (Johnson 
and Scholes) 

ที่มา : Johnson and Scholes, อ้างถึงใน ชัยยศ สันติวงษ์ และ นิตยา เจรียงประเสริฐ, การบริหาร
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์: Strategic Information System (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประชุมช่าง, 
2546), 36. 

 
 

                                                            
125Johnson and Scholes, อ้างถึงใน ชัยยศ สันติวงษ์ และ นิตยา เจรียงประเสริฐ ,  

การบริหารระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์: Strategic Information System (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ประชุมช่าง, 2546), 36. 
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ทางเลือก 

สร้าง คิดค้น 
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สมยศ นาวีการ ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปสามารถแบ่งแยก  
เป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกันห้าส่วน ได้แก่ 1) การก าหนดภารกิจและเป้าหมายที่ส าคัญของบริษัท  
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทที่จะระบุโอกาสและอุปสรรค 3) การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายในของบริษัทที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อน 4) การก าหนดกลยุทธ์บนรากฐาน 
จุดแข็งของบริษัทและแก้ไขจุดอ่อนเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์จากโอกาสและต่อต้านอุปสรรค 
ภายนอก 5) การด าเนินกลยุทธ์โดยปกติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในบริษัท126  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้กล่าวถึง กระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า กระบวนการ  
บริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management process) เป็นเครื่องมือของผู้บริหารระดับสูงในการ 
ก าหนดทิศทาง และก าหนดการปฏิบัติงานในระยะยาวขององค์การ โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ การน า 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องด้วยการด าเนินการอย่างระมัดระวังภายใต้  
เป้าหมาย 2 ด้าน คือ 1) การสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) 
2) การสร้างมูลค่าและความมั่นคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์จึงแบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Conduct a situation analysis) จะเป็นการกลั่นกรอง 
และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค  
(Threats) ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และอนาคตของบริษัท หรือเป็นการวิเคราะห์ 
SWOT น่ันเอง 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic planning) : การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy 
formulation) ได้แบ่งกลยุทธ์ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 กลยุทธ์ระดับบริษัท (Corporate  
strategy) เป็นการก าหนดทิศทางโดยรวมของบริษัทในรูปของทัศนคติทั่วไป เพื่อไปสู่การเจริญเติบโต
และการบริหารจัดการในธุรกิจและสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท ระดับที่ 2 กลยุทธ์ระดับ 
ธุรกิจ (Business strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ์  
โดยมุ่งความส าคัญที่การปรับปรุงต าแหน่งทางการแข่งขัน ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท  
ในอุตสาหกรรมหรือส่วนตลาดที่เฉพาะเจาะจงของหน่วยธุรกิจ ระดับที่ 3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่  
(Functional strategy) เป็นวิธีการซึ่งแต่ละหน้าที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท 
และหน่วยธุรกิจ โดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy 
implementation) และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic control) เป็นกระบวนการของการ 
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ (Intended strategy) ให้เป็นกลยุทธ์ที่เป็นจริง (Realized strategy) 
หรือเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบัติและผลลัพธ์ ปั ญหา 4 ประการ 

                                                            
126สมยศ  นาวี ก า ร , กา รบริ ห า ร เชิ ง กลยุ ทธ์  ฉบั บปรั บปรุ ง ใ หม่ : Strategic 

Management (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2548), 7. 
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ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ คือ 1) การก าหนดโครงสร้างขององค์การ 2) การจัดระบบการปฏิบัติการ 
ที่เหมาะสม 3) การยอมรับรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม 4) การจัดการวัฒนธรรมองค์การ หรือ
ค่านิยมร่วม การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic control) เป็นกระบวนการพิจารณาว่ากลยุทธ์ 
ได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้ากระท าเช่นนั้นและมีการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา ผู้ก าหนด 
กลยุทธ์จะประเมินผลกระทบของกลยุทธ์และการตอบสนองที่เหมาะสม หรือเป็นกระบวนการในการ  
จัดการซึ่งต้องตรวจสอบแผนกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ใหม่เหมาะสม ซึ่งประกอบได้ด้วย  
1) ประเด็นส าคัญซึ่งเลือกตรวจสอบในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 2) กิจกรรมที่ส าคัญเพื่อให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ127 สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์ ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นเรื่องของกระบวนการ
ที่มีขั้นตอนต่างๆ เชื่อมโยงต่อกันตามล าดับ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นกระบวนการ 
ที่สะท้อนให้ผู้บริหารสามารถเห็นองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นสภาพแวดล้อมขององค์การทั้งภายในและ 
ภายนอก 2) การก าหนดทิศทางองค์การ เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหารจะต้องกระท าหลังจากที่ได้ท าการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกซึ่งท าให้ผู้บริหารได้รู้เขารู้เราแล้ว รู้ข้อดีและข้อเสีย  
ของตนเองแล้ว รู้โอกาสในการด าเนินงานในการก าหนดทิศทางองค์การเป็นการมองไปข้างหน้า  
แล้วประมาณการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 3) การสร้างกลยุทธ์ 4) การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  
เพื่ออ านวยงานให้บรรลุเป้าหมาย 5) การควบคุมกลยุทธ์ คือ การกระท าโดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่า ทุกขั้นตอนในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นได้ด าเนินไป ตามแผนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม หรือความมุ่งหวังของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นจริงเชิงรูปธรรม128 ชูใจ เอี้ยวอักษร 
ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) จะประกอบขึ้นด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
เพื่อพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรคของบริษัท และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อการ 
พิจารณาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทในปัจจุบันและอนาคต เรียกว่า การวิเคราะห์สวอท (SWOT 
Analysis) ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การด าเนินงานภายในที่ธุรกิจสามารถกระท าได้ดี  
ต้องวิเคราะห์การด าเนินงานภายใน เช่น การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต และการวิจัยและ
พัฒนา เพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็งของการด าเนินงานภายในเหล่านี้เป็นระยะ ธุรกิจที่บรรลุ 
ความส าเร็จจะก าหนดกลยุทธ์ของบริษัทโดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของการด าเนินงานภายในเหล่านี้ 

                                                            
127ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง

ใหม่ (กรุงเทพฯ: Diamond in Business World, 2548), 15-23. 
128สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์, การบริหารเชิงกลยุทธ์: SMART Strategic Management 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เสยีงประจวบ, 2549), 3-44. 
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อยู่เสมอ จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง การด าเนินงานภายในที่ธุรกิจไม่สามารถกระท าได้ดี เช่น  
การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต และการวิจัยและพัฒนา จะเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของ
ธุรกิจ ธุรกิจจะต้องก าหนดกลยุทธ์ที่สามารถลบล้าง หรือปรับปรุงจุดอ่อนของการด าเนินภายในเหล่านี้ 
ให้ดีขึ้น โอกาส (Opportunities) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอก ที่ เป็นประโยชน์ต่อการ 
ด าเนินงานของธุรกิจ จะต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขัน อยู่เป็นระยะเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการ  
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเหล่านี้ การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงของประชากร  
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและทัศนคติพนักงาน และการแข่งขันจากต่างประเทศที่รุนแรง  
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะท าให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงต่างไปด้วย อุปสรรค (Threats) 
หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อการด าเนินงานของธุรกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม  
การเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขัน เป็นต้น ความเข้มแข็งของคู่แข่งขัน อัตราดอกเบี้ย และราคา  
น้ ามันที่สูงขึ้นล้วนแต่เป็นการคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสิ้น 1.1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วยปัจจัยของโอกาสและอุปสรรค ที่อยู่นอกธุรกิจและไม่ได้อยู่ 
ภายใต้การควบคุมระยะสั้นของผู้บริหารระดับสูง โดยทั่วไปสภาพแวดล้อมภายนอกจะมีอยู่สองส่วน  
คือ สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
และการเมือง/กฎหมาย และสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน (Task Environment) ประกอบด้วย 
ปัจจัยที่กระทบและถูกกระทบโดยตรง ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รัฐบาล ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ชุมชน 
คู่แข่งข้น ลูกค้า เจ้าหนี้ สหภาพแรงงาน สมาคมการค้าและกลุ่มผลประโยชน์ 1.2) การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายใน จะประกอบด้วยจุดแข็งและจุดอ่อน ที่อยู่ภายในธุรกิจและไม่ได้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมระยะสั้นของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ โครงสร้างองค์การ (Corporate Structure) วัฒนธรรม 
องค์การ (Corporate Culture) ทรัพยากรขององค์การ (Corporate Resources) 2) การก าหนด 
กลยุทธ์  (Strategy Formulation) ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  2.1) การก าหนดภารกิจ  
(Mission) คือ จุดประสงค์ที่บอกถึงเหตุผลว่าธุรกิจถือก าเนิดขึ้นมาเพื่อมีภาระใด ซึ่งสามารถระบุ 
อย่างละเอียดหรืออย่างสั้นๆ ก็ได้ จะช่วยมิให้ธุรกิจต้องผูกมัดตัวเองจนเกินไป แต่ก็มีผลเสียคือ  
ไม่มีทิศทางที่เด่นชัด มีแต่ความคลุมเครือ และจะมีผลต่อการก าหนดแผนการต่างๆ ที่จะติดตามมา  
2.2) ก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) คือ ผลลัพธ์ในบั้นปลายที่ได้มาจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ วัตถุประสงค์จะต้องบอกว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องการจะท าให้ส าเร็จ ต้องการ 
จะให้แล้วเสร็จเมื่อไร และควรจะออกมาในรูปเชิงปริมาณหรือตัวเลข 2.3) การก าหนดกลยุทธ์ 
(Strategy) คือ แผนงานหลักที่ประมวลวิธีการ หนทางที่จะน าไปสู่เป้าหมายและภารกิจของธุรกิจ  
โดยทั่วไปมีกลยุทธ์อยู่ 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับบริษัทหรือระดับองค์การ (Corporate Strategy) ถูก
ก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับคณะผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ขององค์การ  
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โดยคาดการณ์สถานการณ์และความต้องการในอนาคตเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายในการด าเนินงานขององค์การ โดยกลยุทธ์ระดับบริษัทจะเป็นกลยุทธ์หลักที่จะเป็น 
แม่แบบและแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และการวางแผนในระดับอื่นๆ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
(Business Strategy) ถูกก าหนดโดยผู้จัดการหรือผู้บริหารที่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยธุรกิจ  
ที่มีอิสระและความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง โดยพยายามสร้างศักยภาพและ  
ความได้เปรียบในการด าเนินงานให้แก่หน่วยธุรกิจ ปกติกลยุทธ์ระดับนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน  
เป็นกลยุทธ์ที่บ่งบอกถึงหนทางที่จะปรับปรุงตนเองให้พร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขัน กลยุทธ์ระดับ  
หน้าที่ (Functional Strategy) ถูกก าหนดโดยผู้จัดการในแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ โดยมุ่งที่การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ในระดับองค์การและระดับธุรกิจ เป็นกลยุทธ์ที่บ่งบอกถึงหนทางที่แต่ละหน่วยงานหรืองานในแต่ละ 
หน้าที่จะต้องท าอย่างไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรของธุรกิจให้เกิดประโยชน์  
3) การน าแผนกลยุทธ์ไปด าเนินการ (Strategy Implementation) เป็นกระบวนการที่น าเอากลยุทธ์ 
ต่างๆ และนโยบายธุรกิจที่ก าหนดไว้มาด าเนินการโดยผ่านทางโครงการต่างๆ (Program)  
เป็นรายละเอียดที่ระบุถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องการให้ส าเร็จและเป็นแผนงานที่ใช้เพียง 
ครั้งเดียว งบประมาณ (Budget) เป็นรายละเอียดของโครงการต่างๆ ของธุรกิจ แต่ถูกก าหนดมา 
ในลักษณะเป็นตัวเงินค่าใช้จ่าย และกรรมวิธี (Procedures) คือ ระบบของล าดับขั้นตอนต่างๆ หรือ 
เทคนิคต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดถึงกรรมวิธีที่จะด าเนินการอย่างไร ในงานแต่ละอย่างเพื่อให้งานนั้น
ลุล่วงไปได้ การน ากลยุทธ์ไปด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ควรด าเนินการให้มีความ  
สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ โครงสร้าง และวัฒนธรรม 4) การควบคุมและประเมินผล (Control and 
Evaluation) คือ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ เพื่อ
จะตรวจจับว่าการปฏิบัติงานจริงแตกต่างกับสิ่งที่ธุรกิจต้องการหรือตั้งเอาไว้หรือไม่ เพื่อให้การ
ประเมินผลและการควบคุมมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะใช้เครื่องมือชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  
เป็นระยะ129 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้กล่าวถึง โครงสร้างในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic  
Management) นั้นจะ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) หมายถึง การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางธุรกิจ หรือการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ ที่จะกระทบต่อองค์กร โดยเป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะดูผลกระทบที่จะ 
เป็นทั้งโอกาส และภยันตราย ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร อันเป็นการ
วิเคราะห์โครงสร้างขององค์กร ทรัพยากรขององค์กร เพื่อที่จะหาจุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง  

                                                            
129ชูใจ เอี้ยวอักษร, การบริหารเชิงกลยุทธ์: Strategic Management (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพบพิตรพิมุข มหาเมฆ, 2549), 8-15. 
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(Strength) ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะเป็นเหมือนโอกาสและ 
ข้อจ ากัดในการที่จะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลง 2) ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Choice) คือ การก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางเพื่อที่จะบรรลุสู่ทิศทางกลยุทธ์ 3) การน า 
กลยุทธ์ไปด าเนินการ (Strategy Implementation) ก็คือหลังจากได้มีการก าหนดกลยุทธ์แล้วก็ได้มี 
การน ากลยุทธ์ที่ได้ก าหนดนั้นไปปฏิบัติและประเมินผล ดังแผนภูมิที่ 7130 
 

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ ์
(Strategic Analysis) 

 
 
             ทางเลือกเชิงกลยุทธ์                     
             (Strategic Choice) 

          การน ากลยุทธ์ไปด าเนินการ  
         (Strategy Implementation) 

แผนภูมิที่ 7 แสดงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ตามแนวคิด
ของสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน ์

ที่มา : สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน,์ การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 18 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชช่ิง, 2551), 25. 

 
สุพานี สฤษฎ์วานิช ได้กล่าวถึง กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จ  

ได้นั้นจะอยู่ที่การให้ความส าคัญ และการทุ่มเทความพยายามในกระบวนการบริหารกลยุทธ์  
3 ขั้นตอน อันประกอบไปด้วย  1) การก าหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการ 
วางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นขั้นตอนของการวางแผนส าคัญที่จะเริ่มจากการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะบอกทิศทางขององค์การ 
และภารกิจเพื่อบอกขอบเขตของกิจกรรมที่จะท า และวัตถุประสงค์หลักซึ่งเป็นการก าหนดในสิ่งที่  
องค์การต้องการหลังจากนั้นจึงก าหนดกลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน  2) การน าแผน 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ขั้นตอนนี้จะเน้นการวางแผนด าเนินงานและการน า
แผนงานต่างๆ นั้นไปปฏิบัติ แต่การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ให้บรรลุผลก็จะต้องเตรียมความพร้อม  
ของปัจจัยต่างๆ คือ ปัจจัยด้านบุคลากร โครงสร้างขององค์การ ระบบงานต่างๆ ที่จ าเป็น เพื่ออ านวย 

                                                            
130สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 18 (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์

พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551), 25-27. 
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ให้การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นบังเกิดผล  3) การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy  
Evaluation and Control) จะเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผน
กลยุทธ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญอยู่เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม ซึ่งงานทั้ง 3 ขั้นตอน 
นั้นจะเป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไปและมีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ตลอดเวลา  
ดังแผนภูมิที่ 8131 

 

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงขั้นตอนหรือกระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ตามแนวคิดของ สุพานี สฤษฎ์วานิช 
ที่มา : สุพานี สฤษฎ์วานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ์: แนวคิดและทฤษฎี, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2553), 9. 

 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิบูล ทีปะปาล ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของ 

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 4 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบ 
สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) เริ่มจากการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมิน 
สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการตรว จสอบเผยแพร่ 
ให้บุคคลส าคัญภายในบริษัทได้ทราบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุ “ปัจจัยเชิงกลยุทธ์” ทั้งปัจจัยที่เกิด 
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน เพื่อจะเป็นตัวก าหนดอนาคตของบริษัท โดยการใช้วิธี  
วิเคราะห์ที่ เรียกว่า “การวิเคราะห์ สวอท” หรือ “SWOT analysis” S = Strengths (จุดแข็ง)  
W = Weaknesses (จุดอ่อน) O = Opportunities (โอกาส) T = Threats (อุปสรรค หรือข้อจ ากัด)  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็นการวิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัว คือ 
โอกาส และอุปสรรค ซึ่งอยู่ภายนอกองค์การ ซึ่งปกติแล้วผู้บริหารระดับสู งไม่สามารถควบคุมได้ 
ในระยะสั้น เป็นปัจจัยที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับองค์การ 

                                                            
131สุพานี สฤษฎ์วานิช , การบริหารเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและทฤษฎี , พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2553), 9. 

การวางแผน 

กลยุทธ์ 
การน าแผนกลยุทธ ์

ไปปฏิบัติ 
การติดตามและ 

ประเมินผล 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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โดยตรง ซึ่งได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน และปัจจัยทางสังคม ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
เป็นการวิเคราะห์อีก 2 ตัว คือ จุดแข็ง และจุดอ่อน ซึ่งโดยปกติแล้วผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถ
ควบคุมได้ในระยะสั้นเช่นเดียวกัน ซึ่งได้แก่ โครงสร้าง วัฒนธรรม และทรัพยากร จุดแข็งที่ส าคัญ  
ของบริษัทจะกลายเป็น ความสามารถหลัก ซึ่งจะน ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข็งขัน  
2) การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Formulation) คือ การจัดท าแผนระยะยาว เพื่อน ามาใช้ในการ 
บริหารงาน เพื่อให้เหมาะสมกับโอกาสและปัญหาอุปสรรคที่เป็นอยู่ในขณะนั้น รวมทั้งจะต้อง
สอดคล้องกับจุดแข็งจุดอ่อนของบริษัท จะประกอบไปด้วย การก าหนดพันธกิจของบริษัท ก าหนด  
วัตถุประสงค์ที่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ การพัฒนากลยุทธ์ และก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน พันธกิจขององค์การ คือ ความมุ่งหมายหรือเหตุผลที่องค์การได้จัดตั้งขึ้นมา  
จะบ่งบอกถึงความมุ่งหมายพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ที่ท าให้บริษัทแตกต่างจากที่อื่น  
วัตถุประสงค์ คือ เป้าหมายปลายทางที่ตั้งไว้ซึ่งองค์การต้องการให้บรรลุ วัตถุประสงค์จะเป็นตัวชี้ 
บอกว่าองค์การต้องการให้ประสบผลส าเร็จ อะไร และ เมื่อไร เป้าหมาย คือ สิ่งที่องค์การต้องการให้  
บรรลุในระยะยาว โดยไม่ระบุสิ่งที่ต้องการบรรลุในปริมาณที่ชัดเจน รวมทั้งไม่มีเกณฑ์ก าหนด 
ด้านเวลาว่าจะให้ส าเร็จเมื่อใดด้วย 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation)  
เป็นกระบวนการด าเนินงานน ากลยุทธ์และนโยบายที่ก าหนดไว้เข้าสู่การปฏิบัติ ด้วยการพัฒนาจัดท า  
เป็นโปรแกรมด าเนินงาน จัดท างบประมาณ และวิธีการด าเนินงาน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ โครงสร้าง และระบบการจัดการทั้งหมดทั่วทั้งองค์การก็ได้  
โดยทั่วไปจะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการระดับกลางและระดับล่าง โดยผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ตรวจสอบ  
เนื่องจากเป็นแผนปฏิบัติการ มักจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจประจ าวันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ  
น าไปใช้ในการด าเนินงาน โปรแกรมด าเนินงาน คือ ข้อความที่บ่งบอกถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนต่างๆ  
ที่จ าเป็นต้องกระท าเพื่อให้งานที่ก าหนดบรรลุเป้าหมายโดยปกติจะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วจบ โดยจะ
มุ่งเน้นว่าต้องท าอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างของบริษัทใหม่  
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ งบประมาณ คือ รายการใช้จ่ายเงินของบริษัท จะบอกรายการใช้เงิน
ในรายละเอียดในแต่ละโปรแกรม ซึ่งจะน ามาใช้เพื่อการวางแผนและการควบคุมด้วย วิธีการด าเนินงาน  
คือ ระเบียบวิธีปฏิบัติซึ่งบอกขั้นตอนหรือเทคนิคในการด าเนินงานในรายละเอียดว่า งานแต่ละอย่าง
และกิจกรรมต่างๆ จะต้องท าอย่างไรบ้าง เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามโปรแกรมที่บริษัทก าหนดไว้  
4) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) เป็นการตรวจสอบกิจกรรมและ 
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดขององค์การ เพื่อเปรียบเทียบดูว่าผลการปฏิบัติงานจริงกับผลการด าเนินงาน
ที่ตั้งความมุ่งหวังไว้ บรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้จัดการทุกระดับจะน าข้อมูลที่ได้รับจากการ  
ประเมินในขั้นนี้เพื่อน าไปแก้ไข และหาทางแก้ปัญหาต่อไป การด าเนินงานในขั้นนี้จะช่วยชี้ให้เห็น  
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของแผน กลยุทธ์ที่ได้น าไปปฏิบัติมาแล้วก่อนหน้านี้  และยังเป็นตัวกระตุ้น 
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ระบบการบริหารงานใหม่ทั่วทั้งองค์การ ให้เริ่มต้นการด าเนินงานใหม่อีกในงวดต่อไป แม้ว่าการ  
ประเมินผลและการควบคุมจะเป็นองค์ประกอบหลักส าคัญในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการ 
เชิงกลยุทธ์ แต่การด าเนินงานในขั้นนี้จะช่วยชี้ให้เห็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของแผนกลยุทธ์ 
ที่ได้น าไปปฏิบัติมาแล้วก่อนหน้านี้ และยังเป็นตัวกระตุ้นระบบการบริหารงานใหม่ทั่วทั้งองค์การ  
ให้เริ่มต้นการด าเนินงานใหม่อีกในคราวต่อไป เพื่อให้การประเมินผลและการควบคุมได้ผลดี ผู้จัดการ 
จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ชัดเจนทันทีและไม่มีอคติ จากผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นทุกระดับ 
ในองค์การ เพื่อว่าผู้จัดการในระดับชั้นต่างๆ จะได้น าข้อมูลที่ได้รับเหล่านี้อันเป็นผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ในขั้นแรก132 

ณฐวัฒน์ พระงาม ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ จะประกอบไปด้วยขั้นตอน 
พื้นฐาน 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis) กระบวนการวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ เริ่มต้นจากการศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ  
การด าเนินงานขององค์การ ทั้งปัจจัยภายนอก (External) และปัจจัยภายใน (Internal) โดยท าการ 
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)  
วิธีการวิเคราะห์แบบนี้เรียกว่า “การวิเคราะห์สวอท” หรือ “SWOT Analysis” 2) การก าหนดกลยุทธ์  
(Strategic formulation) กระบวนการก าหนดกลยุทธ์ คือ การน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ หรือการวิเคราะห์ SWOT มาท าการประมวลผล เพื่อใช้ก าหนดทิศทางกลยุทธ์ในอนาคต 
ขององค์การ โดยการก าหนดทิศทางขององค์การ ประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  
พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค ์(Objective) และเป้าหมาย (Goal) รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์ตามระดับ 
ขององค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระกับธุรกิจ (Business  
Strategy) และกลยุทธ์ระดับหน้าที่  (Functional Strategy) 3) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ   
(Strategic implementation) กระบวนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ หมายถึง การน ากลยุทธ์ที่ถูกก าหนด 
ขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้างบุคลากร และการ  
ประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 4) การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and control)  
กระบวนการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ หมายถึง การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring)  
วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทาง ปรับปรุงและพัฒนา ให้กลยุทธ์ที่ก าหนดอยู่เกิดความสอดคล้องกับ  

                                                            
132พิบูล ทีปะปาล , การจัดการเชิงกลยุทธ์ : Strategic Management (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, 2555), 11-21. 
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สถานการณ์จริง เพื่อองค์การจะได้รับคุณค่าสูงสุดจากการด าเนินงาน ตลอดจนท าการประเมินผลว่า  
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อน าไปพัฒนากลยุทธ์ต่อไป133 

สุดใจ วันอุดมเดชาชัย ได้กล่าวถึง องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนในการจัดการ  
เชิงกลยุทธ์สามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม  
(Environment Scanning)  2) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 3) การน ากลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) และ 4) การควบคุมและการประเมินผล (Evaluation and  
Control) โดยองค์ประกอบทั้ง 4 มีความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการต่อเนื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการติดตามและการประเมินผล ทั้งนี้เพื่อปรับการด าเนินงานขององค์การให้ 
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมภายในองค์การและภายนอกองค์การ ทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรค  
จุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ต้องการ ดังแผนภูมิที่ 9  

 

 

แผนภูมิที่ 9 แสดงองค์ประกอบพื้นฐานกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ ์
ที่มา : สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, การจัดการเชิงกลยุทธ์: Strategic Management, (กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์สามลดา, 2556), 20. 

 
1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) โดยการวิ เคราะห์ 

สถานการณ์ในปัจจุบันในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ โดยเริ่มจากการ  
ตรวจสอบ การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ และท าการเผยแพร่ข้อมูล  
ที่ได้จากกการตรวจสอบและการประเมินผลสภาพแวดล้อมองค์การให้แก่บุคคลส าคัญภายในองค์การ
ได้รับข้อมูลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการระบุถึงปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Factors)  
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดอนาคตขององค์การ ส าหรับวิธีตรวจสอบ  
สภาพแวดล้อมองค์การที่ง่ายที่สุด คือ การวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) ได้แก่ (1) จุดแข็ง  

                                                            
133ณฐวัฒน์ พระงาม, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 

2555), 4-6. 

การตรวจสอบ 

สภาพแวดล้อม 
 

การก าหนด 

กลยุทธ์ 
การน ากลยุทธ์ 

ไปปฏิบัติ 
การควบคุม 

และประเมินผล 
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(Strengths = S) (2) จุดอ่อน (Weaknesses =W) (3) โอกาส (Opportunities = O) และ (4) อุปสรรค  
(Threats = T) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็นการวิเคราะห์ 
ปัจจัยตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่ภายนอก 
องค์การ โดยทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าวได้ในระยะสั้น ปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม (Societal 
Environment) ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัย 
ทางด้านการเมืองและกฎหมาย และปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับงาน 
(Task Environment) หรือปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม (Industry Environment)  
ประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การ ทั้งที่อยู่ภายในองค์การและภายนอกองค์การ อาทิ ผู้ถือ
หุ้น ผู้ขายปัจจัยการผลิต พนักงาน/สหภาพแรงงาน คู่แข่งขัน สมาคมการค้า ชุมชน เจ้าหนี้ ลูกค้า  
กลุ่มผลประโยชน์และรัฐบาล เป็นต้น ส าหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์  
ตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ จุดแข็ง และจุดอ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่ภายในองค์การ โดยทั่วไปผู้บริหารระดับสูง 
ไม่สามารถควบคุมปัจจัยดังกล่าวได้ในระยะสั้น เช่นเดียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และทรัพยากรองค์การ จุดแข็ งที่ส าคัญของ 
องค์การจะกลายเป็นความสามารถหลัก ในการก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 2) การก าหนด 
กลยุทธ์ (Strategy Formulation) หมายถึง การจัดท าแผนระยะยาว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธผิล  
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ รวมทั้งจุด 
แข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ (SWOT) การก าหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย  
การก าหนดพันธกิจองค์การ การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงที่ต้องการบรรลุผลส าเร็จ  
การพัฒนากลยุทธ์ และการก าหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในเบื้องต้น   
3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่น า 
กลยุทธ์และนโยบายที่ก าหนดไว้มาปฏิบัติ ด้วยการพัฒนาจัดโปรแกรมการด าเนินงาน งบประมาณ 
และวิธีการด าเนินงาน อาจน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ และระบบ 
การจัดการทั่วทั้งองค์การโดยทั่วไป การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการระดับกลางและผู้จัดการระดับล่าง ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ดังนั้น  
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการ เพราะเป็นการตัดสินใจประจ าวัน
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใช้ในการด าเนินงานขององค์การ  4) การควบคุมและการ 
ประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) เป็นกระบวนการที่องค์การใช้ในการ 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของทั้งองค์การ โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับผลการ
ด าเนินงานที่ต้องการ เพื่อน าผลลัพธ์ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขการด าเนินงานให้ถูกต้อง รวมทั้ง 
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์การ แม้ว่าการควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์  



 55 

 

เป็นองค์ประกอบสุดท้ายของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ แต่การควบคุมและการประเมินผล  
กลยุทธ์สามารถชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนการด าเนินงานขององค์การในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในขั้นตอน 
ก่อนหน้านี้ และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการกระตุ้นให้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ต้องเริ่มต้น  
การด าเนินงานใหม่อีกครั้ง ซึ่งผู้บริหารอาจต้องท าการปรับกลยุทธ์ใหม่หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ หรืออาจท าทั้งสองอย่าง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ตามที่ต้องการ134 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ 
จัดการเชิงกลยุทธ์ไว้ว่าประกอบไปด้วย ส่วนประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ผู้บริหารหรือนักกลยุทธ์ (Strategist) จะต้องศึกษาและ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม  
ภายนอก (External Enviroment) และสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Enviroment) โดยท าการ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  
หรือที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)” ว่าแต่ละปัจจัยมีส่วนเอื้ออ านวยหรือ 
ขัดขวางการด าเนินงานขององค์การอย่างไรบ้าง 2) การก าหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization  
Direction) ผู้บริหารจะน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดมาท าการประมวลผล 
เพื่อใช้ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์การ โดยที่การก าหนดทิศทางขององค์การสามารถกระท าได้ 
ในลักษณะของการก าหนดภารกิจและการตั้งเป้าหมาย (Mission and Goal Establishment)  
ขององค์การ 3) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หมายถึง การน าทิศทางขององค์การ 
ที่ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ มาพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางด าเนินงานในอนาคตขององค์การ โดยมักจะ  
ก าหนดกลยุทธ์ตามระดับขั้นภายในองค์การ ตั้งแต่กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ 
ตามหน้าที่ 4) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) หมายถึง การน ากลยุทธ์ 
ที่ถูกก าหนดขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดโครงสร้างบุคลากรและ 
การประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 5) การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ (Strategy  
Evaluation and Control) หมายถึง การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา  
ก าหนดแนวทาง ปรับปรุงและพัฒนาให้กลยุทธ์ที่ก าหนดอยู่เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง 
เพื่อองค์การจะได้คุณค่าสูงสุดจากการด าเนินงาน ตลอดจนท าการประเมินผลจากการด าเนินกลยุทธ์  

                                                            
134สุด ใจ  วันอุดม เดชาชัย , การจัดการ เชิ งกลยุทธ์ : Strategic Management, 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามลดา, 2556), 20-35. 
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ว่าประสบผลส าเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่เพียงใด เพื่อน าไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป  
ดังแผนภูมิที่ 10135 

 

 

แผนภูมิที่ 10 แสดงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ 
ที่มา : ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 
2556), 24. 

 
ทัศนีย์ ตั้งบุญเกษม ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยงานส าคัญ  

5 ประการ คือ ขั้นที่ 1 ก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) ขององค์การ วิสัยทัศน์  
หมายถึง ข้อความที่บ่งบอกถึงทิศทางที่องค์กรมุ่งไปสู่ในอนาคต ผู้น าองค์การจะต้องก าหนดนึกในใจว่า 
อนาคตขององค์การที่พึงปรารถนา ใฝ่ฝันและมีความเป็นไปได้นั้นจะมีลักษณะเช่นใด ภาพในใจนี้  
อาจจะชัดเจนหรือไม่ก็ตามแต่จะเป็นภาพที่ชี้ถึงอนาคตที่ต้องการจะเดินไปให้ถึง เป็นสภาพอนาคต  
ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “จะเป็นครัวของโลก”  
พันธกิจ คือเหตุผลของการมีอยู่ขององค์การนั้นๆ พันธกิจเป็นสิ่งสะท้อนถึงคุณค่า ความตั้งใจและ  
ความมุ่งมั่นขององค์การที่จะท าสิ่งใดสิ่งหน่ึงก าหนดเป้าหมายขององค์การและแผนต่างๆ เช่น ธนาคาร 
อาคารสงเคราะห์ ให้บริการทางการเงินครบวงจรโดยเฉพาะด้านทีอยู่อาศัย โดยค านึงถึงนโยบายของ
รัฐประโยชน์ของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ขั้นที่ 2 ก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  
ต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ในขั้นที่หนึ่งให้เป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายนี้  
เป็นการระบุว่าองค์การต้องการอะไรในอนาคต ต้องเป็นเป้าโดยรวมขององค์การไม่ใช่แผนกหรือ 
ส่วนงาน เช่น บริษัท ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น ตั้งเป้าหมายจะขยายสาขาให้ได้ 3,000 สาขาภายใน 2 ปี  
ข้างหน้า ขั้นที่ 3 ก าหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ คือ การปฏิบัติที่จะน าให้
องค์การไปสู่จุดที่ต้องการจากจุดที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันภายใต้โอกาส อุปสรรค จุดอ่อนและจุดแข็งของ 
                                                            

135ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2556), 23-24. 
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ประเมิน 
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องค์การ เช่น ไวไวตั้งเป้าหมายว่าจะชนะมาม่าภายใน 4 ปี กลยุทธ์หนึ่งที่ไวไวอาจจะก าหนดคือ 
การพยายามออกบะหมี่รสชาติใหม่ๆ และขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง  
รวมทั้งขยายตลาดในต่างประเทศด้วย ขั้นที่ 4 น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ เป็นขั้นที่น าเอากลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
แล้วมาเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการ ในขั้นนี้จ าเป็นจะต้องรวมเอาหน้าที่ต่างๆ ทางการบริหารเข้ามา  
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การน าและบังคับบัญชา และการควบคุม เช่นจะต้องก าหนด 
ว่าจะต้องท ากิจกรรมอะไรในรายละเอียด จะต้องจ้างพนักงานเข้ามาเท่าไร จะต้องใช้งบประมาณ
ขนาดไหน ใครจะเป็นผู้ด าเนินการ และวัดผลความส าเร็จของงานอย่างไร  ขั้นที่ 5 ประเมินผล ขั้นนี้ 
อาจจะเรียกว่าการควบคุมเชิงกลยุทธ์ ซึ่งหมายถึงกระบวนการในการประเมินความก้าวหน้าของ 
การด าเนินงานตามกลยุทธ์และการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีความเบี่ยงเบนไปจากแผนที่วางไว้ ทั้งนี้  
เพื่อสร้างความแน่ใจว่าการใช้ทรัพยากร ตลอดจนการปฏิบัติงานของพนักงานของทั้งองค์การจะไป  
ในทิศทางที่ก าหนดไว้  การควบคุมและประเมินผลนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่โอกาส 
และอุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น คู่แข่งแนะน าสินค้า  
ตัวใหม่ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใหม่ๆ ทางสังคมเปลี่ยนไป ลูกค้ามีความต้องการใหม่ๆ  
ดังนั้นการบริหารกลยุทธ์จึงเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง (ongoing  process) จะต้องมีการควบคุม
ตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้องค์การสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ไว้ได้เสมอ136 

เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo and Peter) ได้กล่าวถึงขั้นตอนที่เกี่ยวกับกระบวนการ 
บริหารเชิงกลยุทธ์ จะประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
(Environmental Analysis) 2) การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing Organizational  
Direction) 3) การก าหนดกลยุทธ์  (Strategy Formulation) 4) การปฏิบัติ งานตามกลยุทธ์   
(Strategy Implementation) 5) การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) ดังแผนภูมิที่ 11  

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
136ทัศนีย์ ตั้งบุญเกษม, การบริหารเชิงกลยุทธ์, เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2559, เข้าถึง

ได้จาก http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1251 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงขั้นตอนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Major Steps of the Strategic 
Management Process) 

ที่มา : Certo, S. C. and Perter, J. P., Strategic Management: A focus on process, (New 
York: McGraw-Hill, 1990), 10. 
 

จากภาพแผนภูมิที่ 11 ได้แสดงถึงขั้นตอนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะประกอบ 
ไปด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่  1) การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis)  
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ต้องเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมขององค์กรเพื่อระบุถึงโอกาส 
และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต 2) การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing  
Organizational Direction) หรือการก าหนดแรงผลักดันให้กับองค์กร มีการก าหนดทิศทางของ
องค์กรเป็นหลักโดยการก าหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย  
ที่ตั้งไว้ 3) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) กลยุทธ์จะเป็นตัวก าหนดที่สร้างความมั่นใจ 
เพื่อน าพาองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นกระบวนการของการออกแบบและการเลือก  
กลยุทธ์ที่น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  4) การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy  
Implementation) เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้วางเอาไว้ก่อนหน้านั้น โดยด าเนินการ 
อย่างประสิทธิภาพ องค์กรจะไม่สามารถที่จะได้รับผลตอบแทนจากการด าเนินการจากการวิเคราะห์  
องค์กรได้ 5) การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control) การควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อให้ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง137 

วีลเลน และคณะ (Wheelen and Others) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานกระบวนการ 
บริหารเชิงกลยุทธ์ จะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม  
(Environmental Scanning) 2) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 3) การน ากลยุทธ์ 

                                                            
137Samuel C. Certo, and Paul J. Perter, Strategic Management: A focus on 

process (New York: McGraw-Hill, 1990), 10-14. 

การวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อม 
- ภายใน 
- ภายนอก 

การจัดวาง
ทิศทางองค์กร 
- พันธกิจ 
- วัตถุประสงค์ 
 

การก าหนด 
กลยุทธ์ 

การปฏิบัติงาน
ตามกลยุทธ์ 

การควบคุม 
เชิงกลยุทธ์ 
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ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 4) การควบคุมและการประเมินผล (Evaluation and 
Control) ดังแผนภูมิที่ 12 และแผนภูมิที่ 13 

 

 

แผนภูมิที่ 12 แสดงองค์ประกอบพื้นฐานกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Basic Elements of the 
Strategic Management Process) 

ที่มา : From Thomas L. Wheelen, and others, Strategic Management and Business 
Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability, 14th ed. (Global Edition, 
Pearson Education Limited: Prentice Hall, 2015), 48. 
 

 

แผนภูมิที่ 13 ภาพแสดงรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Model) 
ที่มา : From Thomas L. Wheelen, and others, Strategic Management and Business 
Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability, 14th ed. (Global Edition, 
Pearson Education Limited: Prentice Hall, 2015), 48. 
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การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 
คือ การตรวจสอบ, การประเมินผลและการเผยแพร่ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก 

และภายในให้กับบุคลากรในองค์กรทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนด “ปัจจัยเชิงกลยุทธ์”  
ซึ่งปัจจัยทั้งภายนอก และภายในนั้นจะเป็นตัววิเคราะห์ ตัดสินใจขององค์กร โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า  
“การวิเคราะห์ สวอท” SWOT เป็นตัวอธิบายถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ที่เป็นปัจจัย
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร สภาพแวดล้อมภายนอก จะประกอบไปด้วยตัวแปร 2 ตัว คือ (โอกาสและ 
อุปสรรค) ที่อยู่ภายนอกองค์กรไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันสั้น สภาพแวดล้อมภายใน  
จะประกอบไปด้วยตัวแปร 2 ตัว คือ (จุดแข็งและจุดอ่อน) ที่อยู่ภายในองค์กรและผู้บริหารระดับสูง 
ไม่สามารถควบคุมได้ในระยะสั้น เพราะตัวแปรเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบของงานที่จะท ารวมไปถึง  
โครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรม และทรัพยากร จุดแข็งจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบขององค์กรเพื่อสร้าง 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ในขณะที่ยุทธศาสตร์การจัดการจะเป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ จุดแข็ง  
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังแผนภูมิที่ 14138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
138Thomas L. Wheelen, and others, Strategic Management and Business 

Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability, 14th ed. (Global Edition, Pearson 
Education Limited: Prentice Hall, 2015), 48-49. 
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แผนภูมิที่ 14 ปัจจัยตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Variables) 
ที่มา : Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Alan N. Hoffman, and Charies E. Bamford., 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, and 
Sustainability, (14thed.) Global Edition, Pearson Education Limited: Prentice Hall, Inc., 
Press, 2015), 49.  
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ณฐวัฒน์ พระงาม ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมธุรกิจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
1) สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environments) เป็นปัจจัยภายนอกที่องค์การไม่สามารถ 
ด าเนินการควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถก าหนดขอบเขตได้อย่างชัดเจน  
ดังนั้น สภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ได้แก่ องค์ประกอบทั้งหมดที่อยู่ภายนอกธุรกิจ ซึ่งส่งผล 
ต่อการด าเนินงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของธุรกิจเป็นพลังผลักดันจากภายนอกองค์การ  
ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งพลังเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง  
อยู่ตลอดเวลา และก่อให้เกิดทั้งที่เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อการ 
ด า เนินงานขององค์การ โดยสามารถจัดแบ่งสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ได้ดั งนี้  
1.1) สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) จัดเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการ 
ด าเนินการของธุรกิจในทางอ้อม ( Indirectly Interactive Forces) แม้ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม 
ที่ ไม่ ได้ส่ งผลกระทบโดยตรงแต่สภาพแวดล้อมในแต่ละด้านดังกล่าวก็จะส่ งผลต่อธุรกิจ  
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ได้แก่ เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี  
เป็นต้น 1.2) สภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับงาน (Task Environment) จะเป็นสภาพแวดล้อม 
ในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจโดยตรงในการบรรลุเป้าหมาย สภาพแวดล้อม  
ที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ คู่แข่งขัน ผู้จ าหน่ายปัจจัยการผลิต แรงงาน หุ้นส่วน ลูกค้า เป็นต้น  
2) สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environments) เป็นแรงผลักดันภายในธุรกิจ ที่มีอิทธิพลต่อการ 
จัดการและการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งธุรกิจสามารถควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมลักษณะนี้  
ให้เป็นไปตามแนวทางที่ต้องการได้ ในการจัดการผู้บริหารต้องท าการศึกษาปัจจัยเหล่านี้ เพื่อประเมิน 
จุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weakness) ขององค์การ สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ โครงสร้าง 
องค์การ กลยุทธ์องค์การ บุคลากร วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น139 

การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
คือ กระบวนการของการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการ  

แข่งขัน ซึ่งรวมไปถึงการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทั้งยังน ามาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค ์
และนโยบายขององค์กร ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์จะประกอบไปด้วย พันธกิจ คือ ความมุ่งหมายหรือ 
เหตุผลส าหรับการด ารงอยู่ขององค์กร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะเป็นสิ่งที่ท าให้ 
องค์กรด ารงอยู่ได้ การก าหนดพันธกิจจะต้องท าความเข้าใจภายใต้ปัจจัยพื้นฐาน วัตถุประสงค์ที่  
แตกต่างกันจะเป็นตัวก าหนดขอบเขตของการด าเนินงานขององค์กร วิสัยทัศน์จะอธิบายถึงสิ่งที่องค์กร 
ต้องการจะเป็น และรวมความคิดเหล่านี้ให้เป็นหนึ่งเดียว วัตถุประสงค์ จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น 

                                                            
139ณฐวัฒน์ พระงาม, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 

2555), 10. 
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ วัตถุประสงค์ คือ ผลลัพธ์ของกิจกรรมที่วางแผนไว้ และจะเป็นสิ่งที่บอกถึง  
ความส าเร็จ ความส าเร็จของวัตถุประสงค์จะเป็นส่วนที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบัติงาน  
ตามภารกิจที่องค์กรตั้งเอาไว้ กลยุทธ์ ใช้ในการก าหนดความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์กรต้อง 
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อก าหนดลูกค้าที่เหมาะส าหรับธุรกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อดูว่า 
ใครเป็นคู่แข่งโดยตรงส าหรับลูกค้า นโยบาย เป็นแนวทางกว้างๆ ส าหรับการตัดสินใจที่เชื่อมโยง 
ระหว่างการก าหนดกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

กลยุทธ์ ในการก าหนดความได้เปรียบในการแข่งขัน ได้กล่าวถึง บริษัทโดยทั่วไปมักจะ 
พิจารณาประเภทของกลยุทธ์ว่าประกอบไปด้วย 3 ประเภท ดังแผนภูมิที่ 15 

 

 

แผนภูมิที่ 15 แสดงล าดับชั้นของกลยุทธ์ (Hierarchy of Strategy) 
ที่มา : Thomas L. Wheelen, and others, Strategic Management and Business Policy: 
Globalization, Innovation, and Sustainability, 14th ed. (Global Edition, Pearson 
Education Limited: Prentice Hall, 2015), 53. 

 
จากแผนภูมิที่ 15 แสดงล าดับชั้นของกลยุทธ์ จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) กลยุทธ ์

ระดับองค์การ (Corporate Strategy) จะเป็นตัวก าหนดทิศทางโดยรวมของบริษัท และทัศนคติต่อ 
การเจริญเติบโตของบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจของตัวเอง 2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business 
Strategy) โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นกับหน่วยธุรกิจ มักจะมีการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันและ 
ความร่วมมือกันในด้านกลยุทธ์ รวมไปถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 3) กลยุทธ์ 
ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) เป็นแนวทางในการท างานเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายตาม 

กลยุทธร์ะดับองค์การ 
(Corporate Strategy) 

กลยุทธร์ะดับธุรกิจ 
(Business Strategy) 

กลยุทธร์ะดับหน้าที ่
(Functional Strategy) 
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กลยุทธ์และวัตถุประสงค์โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรในด้านต่างๆ 140 ซึ่งสอดคล้องกับ 
แนวคิดของ อนิวัช แก้วจ านง ก็ได้กล่าวถึง ระดับชั้นของกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ 
ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ระดับองค์การเป็น  
กลยุทธ์ที่เป็นภาพรวมขององค์การจึงอยู่ในระดับที่สูงสุด กลยุทธ์ระดับธุรกิจอยู่กึ่งกลาง เป็นกลยุทธ์  
ที่ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน และกลยุทธ์ระดับหน้าที่อยู่ในระดับล่างสุด  
จึงเป็นกลยุทธ์ที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนให้กลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับองค์การบรรลุ  
ผลส าเร็จได้141 

ณฐวัฒน์ พระงาม ได้กล่าวถึง การก าหนดทิศทางองค์การ ก่อนลงมือจัดท ากลยุทธ์ 
ผู้บริหารจ าเป็นต้องตรวจสอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ขององค์กรก่อนว่าจะใช้
กลยุทธ์อย่างไรดี เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามที่ตนมุ่งหวัง แทนที่จะให้งานบรรลุผลส าเร็จ  
การก าหนดทิศทางขององค์การ จะเป็นการระบุหรือก าหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่องค์การต้องการ 
ก้าวไป การก าหนดทิศทางเป็นหน้าที่ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากถ้าองค์การไม่สามารถ
ก าหนดทิศทางของตนเองได้อย่างดีและชัดเจนแล้ว กลยุทธ์ขององค์การที่จะจัดท าขึ้นมาก็จะไม่  
สามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) 
หมายถึง ภาพรวมอนาคตเมื่อมองไปข้างหน้าว่าสภาวะแวดล้อมจะเป็นอย่างไรและองค์การของเราจะ 
อยู่ในต าแหน่งไหนใดในสภาวะแวดล้อมนั้น เป็นจิตนาการเกี่ยวกับอนาคตขององค์การ ที่เกิดจาก
ทัศนคติและมุมมอง ตลอดจนแนวคิดของผู้บริหารเป็นการชี้ถึงทิศทางที่องค์การต้องการมุ่งไปสู่  
และยังเป็นแรงบันดาลใจที่ส าคัญส าหรับพนักงานภายในองค์การด้วย ภารกิจ (Mission) ลักษณะการ
ด าเนินการขององค์การ สิ่งที่องค์การเป็นอยู่ในปัจจุบัน และทิศทางที่องค์การจะมุ่งไปไปในอนาคต  
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการก าหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติต่อไปขององค์การ ภารกิจของ
องค์กรแต่ละแห่งจะมีลักษณะเฉพาะตัว เป้าหมาย (Goal) หมายถึง จุดมุ่งหมายที่เป็นรูปธรรมของ 
องค์การ ซึ่งโดยปกติทุกองค์การต่างมีเป้าหมายที่เกี่ยวกับการอยู่รอด (Survive) การเจริญเติบโต 
(Growth) การท าก าไร (Profitability) และการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยก าหนด 
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์การ วัตถุประสงค์ (Objective) การแปลหรือเปลี่ยนภารกิจและทิศทางของ
องค์การ ให้เป็นผลการด าเนินงานที่แท้จริง มีความเฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ การก าหนด  

                                                            
140Thomas L. Wheelen, and others, Strategic Management and Business 

Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability, 14th ed. (Global Edition, Pearson 
Education Limited: Prentice Hall, 2015), 48-53. 

141อนิวัช แก้วจ านงค์, การจัดการเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์น าศิลป์
โฆษณา, 2555), 8. 
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วัตถุประสงค์ให้มีจ านวนปริมาณที่ชัดเจน และมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน จะช่วยลดการท างาน
อย่างไม่มีจุดหมายและลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้น142 

การก าหนดกลยุทธ ์
องค์การที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยทั่วไปจะก าหนดกลยุทธ์ในหลายๆ รูปแบบ  

โดยทั่วไปได้มีการจ าแนกกลยุทธ์ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยทั่วไปกลยุทธ์แต่ละระดับจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันตามล าดับเพื่อ  
น าพาองค์การไปสู่การบรรลุผลส าเร็จ ในแต่ระดับ ดังนี ้

1. กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) หรือกลยุทธ์ระดับบริษัท เป็นกลยุทธ์ 
ที่ก าหนดและตัดสินใจโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์การเพื่อก าหนดทิศทางองค์การและมุ่งเน้นการ
พัฒนากลุ่มธุรกิจขององค์กรว่าองค์กรควรด าเนินธุรกิจอะไร ควรมีการจัดสรรทรัพยากรไปยังธุรกิจ  
แต่ละประเภทอย่างไร โดยภาพรวมองค์การควรด าเนินงานไปในทิศทางใด กลยุทธ์ระดับองค์การ 
ที่ก าหนดโดยทั่วไปเพื่อการด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโต กลยุทธ์  
การคงตัว กลยุทธ์การหดตัว การซื้อกิจการ การควบกิจการ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และกลยุทธ์ 
การผสมผสาน เป็นต้น143  

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดโดยผู้จัดการหรือ 
ผู้บริหารที่มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ที่มีอิสระและความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตนเอง โดยพยายามสร้างศักยภาพและความได้เปรียบในการด าเนินงานให้แก่หน่วย  
ธุรกิจ จนบางครั้งถูกเรียกว่า “กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy”144 

3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่หรือกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional or Operational  
Strategy) เป็นการสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) ซึ่งเป็น 
สาเหตุให้ธุรกิจประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับคุณค่า (Value) ซึ่งองค์การสามารถสร้างลูกค้าได้ งานของ 

                                                            
142ณฐวัฒน์ พระงาม, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 

2555), 50-58. 
143อนิวัช แก้วจ านงค์, การจัดการเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์น าศิลป์

โฆษณา, 2555), 7. 
144ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด

ยูเคชั่น, 2556), 25. 
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การสร้างคุณค่าเกิดขึ้นภายในจากหน้าที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ภายในธุรกิจ หน้าที่เหล่านี้จะต้องเชื่อมโยง 
จะต้องสอดคล้องกันเป็นโครงสร้างงาน ซึ่งเรียกว่าเครือข่ายในการสร้างคุณค่า (value chain)145 

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
วีลเลน และคณะ (Wheelen and Others) ได้กล่าวถึง การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือ  

กระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายที่จะน าไปสู่การปฏิบัติผ่านการพัฒนาของงบประมาณ 
และขั้นตอนการปฏิบัติ กระบวนการนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยรวม และ 
วัฒนธรรมหรือระบบการบริหารจัดการทั้งองค์กร  

แผนงานและยุทธวิธี  : การระบุการกระท า  แผนงาน (program) หรือ ยุทธวิธี   
(tactics) คือ กิจกรรมหรือขั้นตอนที่ใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ ทั้งสองค านี้ใช้แทนกันได้ ในทางปฏิบัติ 
แล้ว แผนงานหนึ่งแผนงานจะประกอบไปด้วยยุทธวิธีมากกว่าหนึ่งวิธี ในขณะที่ยุทธวิธี คือ การกระท า
อย่างหนึ่งขององค์กรเพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ แผนงานหรือยุทธวิธีมุ่งเน้นไปที่การกระท าและ  
กลยุทธ์ ซึ่งอาจรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร  
หรือการเริ่มต้นพยายามท าการวิจัยครั้งใหม่ 

งบประมาณ : การคิดต้นทุนแผนงาน งบประมาณ (budget) คือ แผนงานขององค์กร 
ที่น าเสนอในรูปแบบหรือหน่วยของดอลลาร์ งบประมาณที่ใช้ในการวางแผนและการควบคุม  
ในด้านงบประมาณจะแสดงรายการและรายละเอียดของต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละแผนงาน องค์กร 
ส่วนมากต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนและจึงก าหนดอัตราผลตอบแทนไว้ในระดับหนึ่งไว้ก่อน  
ที่ฝ่ายบริหารจะอนุมัติแผนงานใหม่ อัตราผลตอบแทนดังกล่าวมักเรียกกันว่า “hurdle rate” หรือ 
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ และแสดงว่าแผนงานใหม่มีแนวโน้มเพิ่มผลก าไรให้กับองค์กรได้ 
และจึงน าไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นด้วย ดังนั้น งบประมาณจึงไม่เพียงท าหน้าที่เสมือนเป็นแผน  
ก าหนดกลยุทธ์ใหม่แล้ว แต่ยังช่วยในการก าหนดผลทางการเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของ  
องค์กรได้อีกด้วยโดยผ่านการจัดท างบการเงินล่วงหนา้ (Pro Forma Financial Statement) นั่นเอง  

กระบวนการ : การก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม  กระบวนการ (procedures)  
บางครั้งเรียกว่า Standard Operating Procedures (SOP) หรือกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน  
ค าว่า กระบวนการ หมายถึง ระบบของเทคนิคหรือขั้นตอนที่ด าเนินตามล าดับโดยอธิบายรายละเอียด 

                                                            
145ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, การบริหารเชิงกลยุทธ์, เข้าถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2559, 

เข้าถึงได้จาก http://yourstrategy.blogspot.com/2009/06/blog-post_6908.html 



 67 

 

เกี่ยวกับงานหรือบทบาทหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องท า โดยทั่วไปแล้วกระบวนการจะแสดง  
รายละเอียดของกิจกรรมที่หลากหลายที่จะต้องปฏิบัติเพื่อท าแผนงานขององค์กรให้ส าเร็จ146 

การควบคุมและการประเมนิผล (Evaluation and Control) 
วี ล เ ลน  และคณะ  ( Wheelen and Others) ไ ด้ กล่ า วถึ ง  ก า รประ เมิ นผลและ 

การควบคุมคือ กระบวนการการตรวจสอบผลการด าเนินงานและกิจกรรมขององค์กร เพื่อน าผล  
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานที่ต้องการได้ ผู้บริหารในทุกระดับ  
จะใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นมาด าเนินการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แม้ว่าการควบคุมและการประเมินผล คือ
องค์ประกอบที่ส าคัญองค์ประกอบสุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ แต่การควบคุมและการ  
ประเมินผลยังใช้ระบุข้อเสียในแผนเชิงกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติมาแล้วก่อนหน้านี้ และจะช่วยกระตุ้น  
ให้เริ่มต้นกระบวนการทั้งหมดใหม่อีกครั้ง  

ผลการด าเนินงาน (performance) คือผลลัพธ์สุดท้ายของกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
จะประกอบไปด้วยผลลัพธ์ที่แท้จริงของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ถูกอธิบายในแง่ของความสามารถที่จะปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กรได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเป็น
การวัดในแง่ของก าไรและผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมและการ 
ประเมินผล ผู้บริหารต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน มีข้อมูลที่พร้อมน าไปใช้และไร้ซึ่งอคติจากบุคลากรที่อยู่ใน  
ระดับต้น ผู้บริหารจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่แท้จริงกับสิ่งที่วางแผนไว้ตั้ งแต่ 
ครั้งแรก147  

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
เมื่ อผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษาแนวคิดของการบริหาร เชิ งกลยุทธ์ ของนักวิ ชาการต่ างๆ  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ผู้วิจัยได้ศึกษาและบูรณาการเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร  
เชิงกลยุทธ์ของ วีลเลน และคณะ (Wheelen and Others) ว่ากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ในสถานศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักๆ ดังนี้  1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม  
(Environmental Scanning) การประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยการน า 
หลักการวิเคราะห์สวอท (SWOT Analysis) มาวิเคราะห์ เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค  
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรภายนอก 2) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy 
Formulation) ถือเป็นส่วนส าคัญส าหรับผู้บริหารองค์กรในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อหาทางที่ดีที่สุด 

                                                            
146Thomas L. Wheelen, and others, Strategic Management and Business 

Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability, 14th ed. (Global Edition, Pearson 
Education Limited: Prentice Hall, 2015), 53-55. 

147เรื่องเดียวกัน, 55. 
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ให้กับองค์กร ว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรไปถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างไร โดยการสร้าง 
ความได้ เปรียบทางการแข่งขันกับองค์กรภายนอก 3) การน ากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ  (Strategy  
Implementation) เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจะน ากลยุทธ์ไปสู่การบริปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรได้
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ได้วางเอาไว้อย่างเป็นรูปธรรม 4) การควบคุมและประเมินผล (Evaluation and  
Control) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติว่า 
มีข้อผิดพลาดตรงไหน และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อน าสิ่งที่ได้ติตาม ตรวจสอบ 
มาปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์เพื่อใช้ในการบริหารงานในคราวต่อไป ซึ่งกระบวนการในแต่ละส่วน 
ต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้  
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ โดยการน าหลักการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นมาปรับใช้กับ  
บริบทขององค์กร เพื่อสร้างจุดแข็งหรือสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขันกับองค์กรภายนอกได ้

 
การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์

ความหมายของการพัฒนา 
ดนัย เทียนพุฒ ได้กล่าวถึง การพัฒนา (Development) หมายถึง การด าเนินการที่จะ 

ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบัติงานในต าแน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะรับผิดชอบในต าแหน่ง  
ที่สูงขึ้น และมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานได้ก้าวหน้าและเติบโตต่อไปในอนาคตด้วย148 พิชิต เทพวรรณ์  
กล่าวถึง การพัฒนา เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของความรู้ทักษะและพฤติกรรมที่จะช่วยปรับปรุง
ความสามารถของพนักงานให้บรรลุซึ่งความทักทายของงานที่มีอยู่หรือที่จะเกิดขึ้น 149 เสาวลักษณ์  
สิงหโกวินท์ ได้กล่าวถึงค าว่า พัฒนา หรือ Development หมายถึง หนทางหรือโอกาสที่ได้มีการ 
วางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อจะให้มีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ฝึกอบรม ให้การศึกษา ให้มี
ประสบการณ์จากงานโดยได้มีการวางแผนและชี้น าไว้ก่อนล่วงหน้า และการเจริญเติบโตภายใต้การ  
ชี้แนะ150 พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า ท าให้เจริญ 

                                                            
148ดนัย เทียนพุฒ, การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ศตวรรษที่ 21, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท์, 2545), 26. 
149พิชิต เทพวรรณ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2554), 87. 
150เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ : Human 

Resource Development in Organization, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการ
สอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 2. 
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ส่วนในพจนานุกรมระดับมหาวิทยาลัยของ เว็บส์เตอร์ (Websters’s Seventh New Collegiate  
Dictionary) ได้ให้ความหมายของค าว่า “Development” ว่าเป็นการกระท ากระบวนการหรือผล
ของการพัฒนาหรือขั้นตอนของการก าลังพัฒนา ส่วนค าว่า “Develop” ซึ่งเป็นค ากริยานั้นมี 
ความหมายหลายอย่างแต่ใกล้เคียงกับความหมายในภาษาไทย คือ การเคลื่อนย้ายจากต าแหน่งเดิมไป
ยังต าแหน่งที่ ให้ประโยชน์ที่มีประสิทธิผลมากกว่าหรือเพื่อขยายโดยกระบวนการของการ  
เจริญเติบโต151 โรเบิร์ต (Robert) ได้กล่าวถึงค าว่า พัฒนา (Development) นั้นมีนัยที่แสดงถึงความ
เจริญเติบโตทั้งมวลของมนุษย์ ซึ่งหมายรวมถึงการขยายขอบเขตความสามารถในการใช้ความรู้  
ความสามารถของบุคคลอย่างเต็มที่ และประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพื่อแก้ปัญหา  
หรือหาข้อยุติปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่แตกต่างกันออกไป152 มอนดี้ และ โน (Mondy and Noe) 
ได้กล่าวว่า การพัฒนา (Development) คือ การเรียนรู้นอกเหนืองานในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการ 
เตรียมตัวส าหรับการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตในระยะยาว153 สุจิตรา ธนานันท์ ได้กล่าวถึง  
การพัฒนา ว่าเป็นการกระท าที่เป็นเหตุให้บางสิ่งบางอย่างเจริญเติบโตหรือขยายออกเพื่อให้ดีขึ้น  
กว่าเดิม มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ดีขึ้น ดังนี้ 1) ความสามารถ  
และสมรรถภาพในการด าเนินชีวิต 2) ความมีอิสระ และเสรีภาพในการตัดสินใจ 3) ความเมตตากรุณา 
ซึ่งกันและกัน154  

ความหมายของทรัพยากรมนุษย ์
พจนานุกรมระดับมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ครั้งที่เจ็ดของเว็บสเตอร์ ได้ให้ความหมายของค า 

ว่า “Human” ว่าเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของคน ประกอบด้วยคน มีรูปแบบหรือคุณลักษณะของคน 
ส่วนค าว่า “Resource” นั้นแปลว่า แหล่งใหม่หรือแหล่งที่สงวนไว้ของพัสดุหรือการสนับสนุน  

                                                            
151Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary, G. & C., (Merriam Company 

Publishers, Massachusetts, 1971), อ้างถึงใน จ าเนียร จวงตระกูล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: 
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 
2548), 45. 

152 Robert B. Burr., “Management Development,” in Training and 
Development Handbook, ed. By Robert L. Craig and Lester R. Bittel (New York: 
McGraw-Hill, 1967), 366.  

153Noe, Robert M and Mondy, R. Wayne., Human Resource Development, 
9th ed. (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005), 202.  

154สุ จิ ต ร า  ธ น า นั น ท์ , ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ : Human Resource 
Development, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส, 2551), 27. 
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ซึ่งขยายต่อว่าเป็นหนทางที่ท าให้มีพร้อมหรือความมั่งคั่งที่สามารถค านวณได้ หรือแหล่งรายได้ 
ที่เป็นไปได้ในระยะเวลาอันใกล้ หรือบางสิ่งบางอย่างที่คนมีเพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยุ่งยาก หรือเป็น
ประโยชน์ นอกจากนี้ยังแปลว่า ความเป็นไปได้ในการปลดปล่อยหรือการฟื้นตัว หรือความสามารถ  
ที่จะเข้าถึงและจัดการสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งถ้าเอาค าว่า “Human” มารวมกับค าว่า “Resource”  
เป็นค าว่า “Human Resource” ก็จะได้ความว่า ทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ คือ ความสามารถ 
ที่จะจัดการหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ155  

ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็นรูปแบบหนึ่งที่มี 

จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มจิตส านึกของพนักงานเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริม  
ให้พนักงานมีพื้นฐานการประพฤติปฏิบัติทางด้านจริยธรรมในการท างาน เป็นการปลูกฝังความเชื่อ  
ทางด้านจริยธรรมปรับปรุงความเข้าใจถึงภาพพจน์ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสังคม และบุคคล
ทั่วไป เพื่อน าไปสู่ระดับของความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ให้เกิดขึ้นในองค์การ โดยใช้การฝึกอบรม 
หรือพัฒนาทางด้านจริยธรรมให้แก่พนักงาน156 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources 
Development) โดยส่วนมากมักด าเนินการโดยการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ถือว่าเป็น 
ทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพ  
ในการท างานที่ดีขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญประการหนึ่งในการบริหาร 
เพื่อให้ประสบความส าเร็จ และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่สามารถมองข้ามได้157 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources Development) มีนักวิชาการ 
หลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความไว้ ดังนี ้

ธัญญา ผลอนันต์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นการพัฒนาพนักงาน  
เป็นกรรมวิธีเพิ่มพูนสมรรถภาพในการท างานของพนักงานแต่ละคน ทั้งในด้านความคิด การกระท า  

                                                            
155 Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary, G. and C., (Merriam 

Company Publishers, Massachusetts, 1971), อ้างถึงใน จ าเนียร จวงตระกูล , การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ : ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2548), 45-46. 

156พิชิต เทพวรรณ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2554), 258. 

157ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล และคณะ, ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 85-86. 
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ความสามารถ ความรู้ ความช านาญและทัศนคติ นับรวมถึงการท าให้สมรรถนะเชิงสร้างสรรค์ของ  
พนักงานมุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร158 กีรติ ยศยิ่งยง ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นกระบวนการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรม  
ของบุคลากรในการท างานให้แก่บุคลากรนั้น โดยองค์การเป็นผู้จัดขึ้นให้แก่บุคลากร ในระยะเวลา  
ที่จ ากัด ผ่านกระบวนการพัฒนาปัจเจกบุคคล เช่น การฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนา  
กระบวนการพัฒนาอาชีพและกระบวนการพัฒนาองค์การ เพื่อดึงเอาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเอื้ออ านวยต่อการช่วยองค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้159  
นราธิป ศรีราม ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นการกระท าทุกอย่างเพื่อที่จะเพิ่ม 
ศักยภาพและพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ  
บุคลากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ160 สุจิตรา ธนานันท์ ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ หมายถึง การที่นายจ้างจัดการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรของตนในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อก่อให้เกิด 
การปรับปรุงการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร 161 อนิวัช แก้วจ านง  
ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้  
ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะฝีมือ โดยท าให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานในอนาคตได้ 162  
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าคือ กระบวนการหรือกิจกรรมใดๆ  
ก็ตามที่จัดให้มีขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ในงาน ประสบการณ์  
ผลิตภาพ และความพึงพอใจ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ ชุมชน ประเทศชาติ และสูงสุดเพื่อ  
มวลมนุษยชาติ163 จิตติมา อัครธิติพงศ์ ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการที่ 

                                                            
158ธัญญา ผลอนันต,์ Human Resource Focus (กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิค, 2547), 49. 
159กีรติ ยศยิ่งยง, การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : Strategic 

Human Resource Development Planning, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มิสเตอร์ ก๊อปปี,้ 2549), 2. 
160นราธิป ศรีราม, การวางแผนทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: เอกสาร

ประกอบการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หน่วยที่ 8-15, 2550), 28. 
161สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2550), 35. 
162อ นิ วั ช  แ ก้ ว จ า น ง ค์ , ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ : Human Resource 

Management (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์น าศิลป์โฆษณา, 2552), 140. 
163ศิ รภั สสรศ์  ว งศ์ ทองดี , การพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ : Human Resource 

Development (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 10. 
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เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ การเพิ่มผลงาน การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ โดยผ่านกิจกรรมความคิดเริ่ม 
และกิจกรรมทางการบริหาร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน  
ศักยภาพในคน รวมทั้งความจ าเป็นกับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว และเกี่ยวข้องกับการ
วิวัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับ 
มหาภาค และการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับจุลภาค164 โสภณ ภูเก้าล้วน และฐิติวรรณสินธุ์นอก  
ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของคนที่เป็นสมาชิกขององค์การ  
โดยการเพิ่มความรู้ ความช านาญ ทัศนคติ และบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อให้  
สอดคล้องกับพัฒนาการขององค์การ ทั้งในด้านโครงสร้างและพฤติกรรมขององค์การ 165 ศักดิพันธ์  
ตันวิมลรัตน์ ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human 
Resource Development (HRD) เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนให้คนในองค์การมีการ 
เรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง โดยกระบวนการนั้นเป็นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ขององค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และปรับ 
ทัศนคติ (Attitude) ของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
เพื่อท าให้องค์การนั้นบรรลุเป้าหมายขององค์การ166 ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ได้กล่าวถึงการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ คือ การเพิ่มพูนทักษะความรู้ และความสามารถให้แกบุ คคล เพื่อที่จะท างาน 
ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล167 ธีระเดช ริ้วมงคล ได้สรุปค าจ ากัดความของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าเป็นกระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้   
ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มี 

                                                            
164จิ ต ติ ม า  อั ค ร ธิ ติ พ ง ศ์ , ก า รพัฒน าท รั พ ย า ก รมนุ ษ ย์ : Human Resource 

Development, (เอกสารประกอบการสอน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556), 40. 
165โสภณ ภูเก้าล้วน และฐิติวรรณสินธุ์นอก , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับ

ผู้จัดการในสายงานในทศวรรษหน้า: Human Resource Management For Line Managers 
In The Next Decade (กรุงเทพฯ: อีเทอร์นิต้ีไอเดีย 168, 2557), 117. 

166ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา : Human 
Resource Management in Education (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2557), 91. 

167ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ , หลักบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource 
Management and Development (กรุงเทพฯ: ดร.เพชรส านักพิมพ,์ 2557), 23. 
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ประสิทธิภาพในการท างานที่ดียิ่งขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต168 เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ ได้กล่าวถึง 
การพัฒนาบุคคลว่าเป็นวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยให้บุคคลมีความเจริญเติบโตทางสมองและ  
จิตใจ เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน169 ประเทือง สุขแสวง ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเพิ่มพูนคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ โดยใช้  
กลวิธีต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ฯลฯ170 พรชัย เจดามาน ได้กล่าวถึง การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) หรือ การพัฒนาก าลังคน (Manpower  
Development) หรือ การพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ (Training & Development ) คือ  
กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการ  
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต171  

กิลลีย์ และเมย์คูนิช (Gilley and Maycunich) ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของระบบการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นกลไกภายในส่วนกลางขององค์กร  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน รวมถึงการประสานเชื่อมโยงองค์กร 172  
สวอนสัน และฮอลตัน  (Swanson and Holton) ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ  
กระบวนการของการพัฒนาและปลดปล่อยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาความสามารถของแต่ละ  

                                                            
168ธี ร ะ เ ด ช  ริ้ ว ม ง ค ล , ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ : Human Resource 

Development, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 
2558), 5. 

169เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ : Human 
Resource Development in Organization, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการ
สอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 2. 

170ประเทือง สุขแสวง, HRM และ HRD คืออะไร, เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก https://www.gotoknow.org/posts/281757 

171พรชัย เจดามาน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.oknation.net/blog/jedaman/2013/03/29/entry-1 

172Gilley, J. W., and Maycunich. A., Organizational Learning, Performance, 
and Change: An Introduction to Strategic Human Resource Development, 
(Cambridge, Mass: Perseus, 2000), อ้างถึงใน อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, การประเมินความคุ้มค่าเงิน
ในงาน HRD, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ Be Bright Books, 2548), 17. 
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บุคคล, การท างานเป็นทีม, กระบวนการท างานและประสิทธิภาพขององค์กร และได้รวบรวมและ 
สรุปความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังตารางที่ 1173  
 
ตารางที่ 1 แสดงค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงที่ผ่านมา (Human Resource 

Development Definitions over Time) 
ชื่อผู้เขียน 

(AUTHOR) 
ค าจ ากัดความ 
(DEFINITION) 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ 
(KEY COMPONENTS) 

ทฤษฎีที่เป็นจดุเน้น 
(UNDERLYING 

THEORIES) 
ฮาร์บิสัน และ
ไมเออร์ 
(Harbison and 
Myers , 1964) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นกระบวนการในการเพิ่ม
ค ว ามรู้  ทั กษะ  และขี ด
ความสามารถของคนใน
สังคม (p. 2). 

ด้านแรงงานระดับสู ง 
และการใช้ประโยชน์
อย่างเต็มรูปแบบ 

เศรษฐศาสตรก์าร
พัฒนา 

แน็ดเลอร์  
(Nadler, 1970) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นชุดของการจัดกิจกรรม
ขององค์การที่จัดขึ้นภายใน
เวลาที่ก าหนดและออกแบบ
มาเพื่อการเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรม (p. 3). 

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ 

จิตวิทยา 

โจนส์  
(Jones, 1981) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นการขยายความสามารถ
ของคนที่เกี่ยวข้องกับงาน
อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้น
ไปที่การบรรลุเป้าหมายที่
เป็นทั้ งขององค์การและ
บุคคล (p. 188).  

ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
เป้าหมายองค์การ และ
เป้าหมายส่วนบุคคล 

ปรัชญา ทฤษฏีระบบ 
จิตวิทยาและ
เศรษฐศาสตร ์

 
 
                                                            

173Swanson, R. A. and Holton E, F. III., Foundations of Human Resource 
Development (Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, 2009), 4, 6-8. 
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ตารางที่ 1 แสดงค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงที่ผ่านมา (Human Resource 
Development Definitions over Time) (ต่อ) 

ชื่อผู้เขียน 
(AUTHOR) 

ค าจ ากัดความ 
(DEFINITION) 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ 
(KEY COMPONENTS) 

ทฤษฎีที่เป็นจดุเน้น 
(UNDERLYING 

THEORIES) 
ชาล็อฟสกี และ
ลินคอล์น 
(Chalofsky 
and Lincoln, 
1983) 

วิ ช า ก า ร ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์เน้นการศึกษา
ว่า  คนและกลุ่ ม ในองค์การ
เปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนรู้
อย่างไร 

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ จิตวิทยา 

สวอนสัน 
(Swanson, 
1987) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานขององค์การโดยผ่าน
ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง บุ ค ค ล ขอ ง
องค์การ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงาน 
ความถนัด ความเช่ียวชาญ และ
การจูงใจ 

ผลการปฏิบัติงานของ
องค์การ 

เศรษฐศาสตร ์
จิตวิทยาและทฤษฎี
ระบบ 

อาร์ สมิท 
(Smith, R. 
1988) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ประกอบด้วย แผนงานและ
กิ จ ก ร ร ม ทั้ ง ท า ง ต ร ง แ ล ะ
ทางอ้อม การเรียนการสอนและ
ห รื อ ปั จ เ จ ก บุ ค ค ล ซึ่ ง มี
ผลกระทบในทางบวกต่อการ
พัฒนาของบุคคลและผลผลิต
และก าไรขององค์การ (p. 1). 

การฝึกอบรมและการ
พั ฒ น า แ ล ะ ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานขององค์การ 

เศรษฐศาสตร ์ทฤษฎี
ระบบ และจิตวิทยา 
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ตารางที่ 1 แสดงค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงที่ผ่านมา (Human Resource 
Development Definitions over Time) (ต่อ) 

ชื่อผู้เขียน 
(AUTHOR) 

ค าจ ากัดความ 
(DEFINITION) 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ 
(KEY COMPONENTS) 

ทฤษฎีที่เป็นจุดเน้น 
(UNDERLYING 

THEORIES) 
วัตกินส์ 
(Watkins, 
1989) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
การศึกษาด้านการปฏิบัติงานใน
ระยะยาว เกี่ ยวข้องกับการ
เรียนรู้ในการท างานในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่มและระดับ
องค์การ ซึ่งจะไม่ได้จ ากัดเพียง
การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ 
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ก า ร  
(p. 427). 

สมรรถนะในการเรียนรู้ 
การฝึกอบรมและการ
พัฒนาอาชีพ และการ
พัฒนาองค์การ 

จิตวิทยา ทฤษฎี
ระบบเศรษฐศาสตร์ 
และผลการ
ปฏิบัติงาน 

แมคลาแกน 
(McLagan, 
1989) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
ก า รบู รณาการกา ร ใ ช้ ก า ร
ฝึกอบรมและพัฒนา การพัฒนา
อาชีพและการพัฒนาองค์การ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
แ ต่ ล ะบุ ค คล แ ล ะอ งค์ ก า ร  
(p. 7). 

การฝึกอบรมและพัฒนา 
การพัฒนาอาชีพและการ
พัฒนาองค์การ 

จิตวิทยา ทฤษฎี
ระบบ และ
เศรษฐศาสตร์ 

จิลลี่ และเอ็ก
แลนด์  
(Gilley and 
England, 
1989) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ จัดขึ้น
ภายในองค์การเพื่อปรับปรุงผล
การปฏิบัติ งานและหรือการ
เจริญเติบโตส่วนบุคคลเพื่ อ
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
งานปั จ เจกบุ คคลและหรื อ
องค์การ (p. 5). 

กิจกรรมการเรียนรู้ และ
ก า รปรั บปรุ ง ผ ลก า ร
ปฏิบัติงาน 

จิตวิทยา ทฤษฎี
ระบบ เศรษฐศาสตร์ 
และผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 1 แสดงค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงที่ผ่านมา (Human Resource 
Development Definitions over Time) (ต่อ) 

ชื่อผู้เขียน 
(AUTHOR) 

ค าจ ากัดความ 
(DEFINITION) 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ 
(KEY COMPONENTS) 

ทฤษฎีที่เป็นจดุเน้น 
(UNDERLYING 

THEORIES) 
แน็ดเลอร์ 
และแน็ดเลอร ์ 
(Nadler and 
Nadler, 1989) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัด
อย่างเป็นระเบียบ โดยนายจ้าง
จั ด ใ ห้ แ ก่ พ นั ก ง า น ภ า ย ใ น
ช่วงเวลาที่ก าหนดเพื่อน ามาซึ่ง
ความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานและหรือการ
เจริญเติบโตส่วนบุคคล (p. 6). 

ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 
และจิตวิทยา 

สมิท 
(Smith, 1990) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการของการก าหนด
วิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนา
และปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การและปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานและผลิตภาพ
ของพนักงานอย่างเป็นระบบ
โ ด ย ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม 
การศึกษาและพัฒนาและการ
เป็นผู้น าเพื่อให้บรรลุผลร่วมกัน
ซึ่งเป็นเป้าหมายขององค์การ
และส่วนบุคคล (p. 16). 

กา รปรั บปรุ ง ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ทฤษฎีระบบ 
จิตวิทยาและ
เศรษฐศาสตร ์
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ตารางที่ 1 แสดงค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงที่ผ่านมา (Human Resource 
Development Definitions over Time) (ต่อ) 

ชื่อผู้เขียน 
(AUTHOR) 

ค าจ ากัดความ 
(DEFINITION) 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ 
(KEY COMPONENTS) 

ทฤษฎีที่เป็นจดุเน้น 
(UNDERLYING 

THEORIES) 
ชาล๊อฟสกี 
(Chalofsky, 
1992) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ
การศึกษาและการปฏิบัติเพื่อการ
เพิ่มสมรรถนะของปัจเจกบุคคล 
กลุ่ม การรวมตัวกัน และองค์การ 
โดยผ่านการพัฒนาและสอดแทรก
แบบการ เ รี ยน รู้ เ ป็ น ฐ าน เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการให้ได้มาซึ่งการ
ที่คนมีความสามารถสูงสุด และการ
เจริญเติบโต และประสิทธิผลสูงสุด
ขององค์การ (p. 179). 

สมรรถนะการ เรี ยนรู้  
และการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีระบบ 
จิตวิทยา และผลการ
ปฏิบัติงานของมนุษย ์

มาร์ซิค และ 
วัตกินส์ 
(Marsick 
and 
Watkins, 
1994) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน
ฐานะที่ เ ป็ นส่ วนผสมของการ
ฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพ และ
การพัฒนาองค์การ ก่อให้ เกิด
การบูรณาการทฤษฎีที่จ าเป็นต่อ
การเกิดขององค์การแห่งการเรียนรู้ 
แต่จะต้องวางต าแหน่งเพื่อกระท า
การแบบยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์การ
ด้วย (p. 355). 

การฝึกอบรม และการ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนา
องค์การ และองค์การ
แห่งการเรียนรู้ 

ผลการปฏิบัติงาน
ของมนุษย์ ผลการ
ปฏิบัติงานของ
องค์การ ทฤษฎี
ระบบเศรษฐศาสตร์
และจิตวิทยา 
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ตารางที่ 1 แสดงค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงที่ผ่านมา (Human Resource 
Development Definitions over Time) (ต่อ) 

ชื่อผู้เขียน 
(AUTHOR) 

ค าจ ากัดความ 
(DEFINITION) 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ 
(KEY COMPONENTS) 

ทฤษฎีที่เป็นจดุเน้น 
(UNDERLYING 

THEORIES) 
สวอนสัน 
(Swanson, 
1995) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการของการพัฒนาและ
การสร้างความเชี่ยวชาญของ
ม นุ ษ ย์ โ ด ย ผ่ า น ก า ร พั ฒ น า
องค์การ และการฝึกอบรมและ
พัฒนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป รั บป รุ ง ผ ล ก า รปฏิ บั ติ ง าน  
(p. 208). 

การฝึกอบรมและพัฒนา 
การพัฒนาองค์การ การ
ป รั บ ป รุ ง ผ ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ร ะ ดั บ
อ ง ค์ ก า ร  ร ะ ดั บ
กระบวนการท างาน และ
ระดับปัจเจกบุคคล 

ทฤษฎีระบบ 
เศรษฐศาสตร ์และ
จิตวิทยา  

แมคลีน และ
แมคลีน 
(McLean 
and   
McLean, 
2001) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น
กระบวนการหรือกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ที่ทั้งในขั้นพื้นฐาน
และระยะยาว โดยเป็นไปเพื่อ
พัฒนาความรู้พื้ นฐานในการ
ท างาน ทักษะความเชี่ยวชาญ 
การเพิ่มพูนผลผลิต และความพึง
พอใจ ไม่ ว่ าจะเป็นแบบส่วน
บุคคลหรือแบบกลุ่ ม /ทีมงาน 
หรื อ เพื่ อ เป็ นประ โยชน์ ของ
องค์กร สังคม ประเทศชาติหรือ
เพื่อความเป็นไปของมนุษยชาติ 
(p. 313). 

 เศรษฐศาสตรก์าร
พัฒนา และจิตวิทยา 
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ตารางที่ 1 แสดงค าจ ากัดความของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงที่ผ่านมา (Human Resource 
Development Definitions over Time) (ต่อ) 

ชื่อผู้เขียน 
(AUTHOR) 

ค าจ ากัดความ 
(DEFINITION) 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ 
(KEY COMPONENTS) 

ทฤษฎีที่เป็นจดุเน้น 
(UNDERLYING 

THEORIES) 
สวอนสัน 
(Swanson, 
2009) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
กระบวนการในการพัฒนาและ
เพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
ระบบขององค์กร กระบวนการ
ท า ง า น  ที ม ง า น แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติงานส่วนบุคคล การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้น
เป็นการด าเนินการในลักษณะ
ของการฝึกอบรม การพัฒนา
องค์กร  การปรับปรุ งผลการ
ปฏิบัติงาน การเรียนรู้องค์กร 
การจัดการอาชีพ การพัฒนา
ภาวะผู้น า ฯลฯ 

ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม
เชี่ยวชาญ ทักษะความ
เชี่ยวชาญ การปรับปรุง
ผลการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎีระบบ
เศรษฐศาสตร ์และ
จิตวิทยา 

ที่มา : Swanson, R. A. and Holton III, E. F., Foundations of Human Resource 
Development (Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, 2009), 6-8. 

 
กูลเลต (Goulet) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการท าให้ผู้คน 

บรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งหมายถึงการบรรลุคุณค่าร่วมของการพัฒนา (Core values of development)  
ประกอบด้วย 3 สภาวะ คือ 1) การท าให้มนุษย์สามารถมีและครอบครองสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารง 
ชีพ เช่น ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่พ านักอาศัย 2) การท าให้ 
มนุษย์เต็มไปด้วยความรู้สึกเป็นตัวตนอย่างแท้จริง และมีตัวตนอยู่อย่างมีค่า เท่าเทียม เสมอภาคกัน 
ในสังคม และ 3) การท าให้มนุษย์ถึงซึ่งสภาวะแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิเสรีภาพ โดยเฉพาะ 
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อย่างยิ่งมีเสรีภาพในการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ174 เพช สมิท และมิลล์ (Pace Smith and  
Mills) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าเป็นการพัฒนาบุคคลในองค์กรโดยใช้
กิจกรรมการพัฒนา จะต้องครอบคลุมทั้งสองด้าน คือ ด้านบุคคลซึ่งจะต้องพัฒนาในด้านความรู้  
ทักษะ และทัศนคติ และด้านองค์กร คือ นโยบายโครงสร้างและการจัดการ เพื่อไปสู่คุณภาพและ
ความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นและเกิดความพึงพอใจกับปฏิบัติงานผู้จัดการและสมาชิกในองค์กร 
มากขึ้น175 สวอนสัน และฮอลตัน (Swanson and Holton) นิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการเพื่อการพัฒนาและปลดปล่อยความเชี่ยวชาญของบุคคล  
ผ่านการพัฒนาองค์กร และการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน176 ไบรอาร์ และรู  (Byars and Rue) ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ  
การฝึกอบรมบุคลากร สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพภายในองค์การ การออกแบบระบบส าหรับ  
ประเมินผล การปฏิบัติงาน และช่วยเหลือบุคลากรในแผนพัฒนาอาชีพ177 ยอร์กส์ (Yorks) กล่าวว่า  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ในระยะยาว และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้สมาชิกในองค์กรสามารถเข้าถึงทรัพยากรในการ  
พัฒนาขีดความสามารถในการท างาน และสนองความต้องการต่อการท างานของตนเอง และ
ตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กร178 มอนดี้ และ โน (Mondy and Noe) ได้กล่าวว่า การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็นหน้าที่หลักของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ไม่ใช่แค่เพียงการฝึกอบรม แต่ยังรวมไปถึงการวางแผนงานอาชีพของแต่ละบุคคล การพัฒนา 
กิจกรรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน179 อิวานซีวิซ (Ivancevich) ได้กล่าวถึงการพัฒนา 

                                                            
174 Goulet, D., The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of 

Development (New York: Atheneum, 1971), 23.  
175Pace, W., Smith, P., and Mills, G., Human Resource Development (New 

Jersey: Prentice Hall, 1991), 3.  
176Swanson, R. A., and Holton, E. F., Foundation of human resource 

development (San Francisco: Berrett-Koehler Publisher, 2001), 4. 
177Byars, L. L., and L. W. Rue., Human Resource Management, 7th ed. (New 

York: McGraw-Hill, 2004), 5.  
178York, L., Strategic human resource development ( Mason, Ohio: South-

Western, Thomson, 2005), 20-21. 
179Noe, Robert M and Mondy, R. Wayne., Human Resource Management, 

9th ed. (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005), 5-6.  
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ทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การฝึกอบรมและการพัฒนา เป็นกระบวนการที่พยายามเตรียมข้อมูล  
ทักษะ และความเข้าใจให้กับพนักงานเพื่อให้สามารถท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ 180 เวอเนอร์ 
และดีไซมอน (Werner and DeSimone) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าเป็น 
การจัดระบบและการวางแผนออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกในองค์กรได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทักษะ
ที่จ าเป็นในการท างานเพื่อตอบสนองความต้องการของงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต181 เบอร์นาดิน  
และรัสเซล (Bernardin and Russell) ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การเรียนรู้ 
ที่ออกแบบมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความ  
เจริญก้าวหน้า182 ฮาร์ริสัน และเคสเซลส์ (Harrison and Kessels) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในองค์การ ประกอบด้วย การวางแผนและการสนับสนุนอย่าง 
ช านิช านาญ เพื่อจัดให้มีการเรียนรู้ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กระบวนการสร้าง
ความรู้และจัดประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งในสถานที่ปฏิบัติงานและที่อื่นๆ เพื่อความเติบโตก้าวหน้าของ  
องค์การ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรโดยผ่านการน าเอาความสามารถ การปรับตัว การร่วมแรงร่วม
ใจ และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ของทุกคนที่ท างานเพื่อองค์การ 183 ฮาร์บิสัน และไมเออร์ส 
(Harbison and Myers) ได้กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพของมนุษย์ในสังคม ในทางเศรษฐศาสตร์ อธิบายได้ว่า เป็นการเพิ่มทุน 
มนุษย์และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในทางการเมือง อธิบายได้ว่า เป็นการ  
 
 
 
 

                                                            
180Ivancevich, John M., Human Resource Management, 10th ed. (New York: 

McGraw-Hill, 2007), 393.  
181 Jon M., Werner and Randy L., DeSimone, Human Resource 

Development, 6th ed. (U.S.A.: South-Western, 2012), 4. 
182 Bernardin, H. John and Russell Joyce E.A., Human Resource 

Management: An Experiential Approach, 7th ed. (New York: McGraw-Hill, 2013), 275.  
183 Harrison, R., and Kessels, J., Human Resource Development in a 

Knowledge Economy: An Organization View (NY: Palgrave Macmillan, 2004), 1.3,  
อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 9-10. 
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เตรียมความพร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางสังคมในกระบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะ  
ในฐานะประชาชนในระบอบประชาธิปไตย184  

จากความหมายของนักวิชาการดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าพอสรุปได้ว่า การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ หมายถึง กระบวนการในการส่งเสริม เพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ 
ทัศนคติ ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ขอบเขตส่วนบุคคล ขอบเขตบุคลากร ขอบเขตองค์กร 
ขอบเขตหน้าที่/งาน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการฝึกอบรม พัฒนา ศึกษา และการเรียนรู้ ให้แก่
บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความต้องการขององค์กร การเสริมสร้างศักยภาพในการท างานให้แก่บุคลากร 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 

ลีโอนาร์ด แนดเลอร์ (Leonard Nadler) ตีพิมพ์หนังสือชื่อ “Developing Human Resources” 
เมื่อ ค.ศ. 1970 ต่อมาแนดเลอร์ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิยาม 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่แนดเลอร์ให้ไว้อย่างเป็นทางการครั้งแรกในการประชุมของสมาพันธ์การ 
ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (ASTD: American Society for Training and Development)  
ที่มลรัฐไมอามี ใน ค.ศ. 1969 ว่า “HRD is a series of organized activities conducted within  
a specified time and designed to produce behavioral change” หมายถึ ง อนุ ก ร มขอ ง 
กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกออกแบบและจัดระบบเพื่อน าไปปฏิบัติในเวลาที่ก าหนด เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม  
ของมนุษย์185 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับความสนใจและเป็นหัวข้อวิจัยกัน 
อย่างกว้างขวาง ต่อมามีนักวิชาการที่ให้ความสนใจได้ท าการศึกษาและได้ให้ค านิยามการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ได้หลายท่าน ดังน้ี  

จากการศึกษาต าราทางวิชาการด้าน HRD หลายเล่มผู้เขียนเห็นแนวคิดของ กิลลี่ ,  
เอ็กแลนด์ และ กิลลี่  (Gilley, Eggland and Giley) หนังสือ Principle of Resource Development  

                                                            
184Harbison, F., and Myers, C. A., Education, manpower and economic 

development: strategies of human resource development (New York: McGraw-Hill, 
1964), อ้างถึงใน ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์, หลักบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource 
Management and Development (กรุงเทพฯ: ดร.เพชรส านักพิมพ,์ 2557), 20. 

185 Nadler, L., and Nadler, Z., The Handbook of Human Resource 
Development (New York: John Wiley & Sons, 1987), 1.3, อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี , 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development (กรุ ง เทพฯ : ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 7. 
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ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1989 และครั้งที่สอง ในปี ค.ศ.2002 ได้เสนอหลักการในการพิจารณา
องค์ประกอบของ HRD ไว้โดยใช้ตาราง Matrix มีองค์ประกอบของ HRD สี่ด้าน ดังแผนภูมิที่ 16 

 
1. การพัฒนารายบุคคล 
(Individual 
Development) 

3. กา รบริ ห า รผลกา ร
ปฏิบัติงาน 
(Performance 
Management) 

2. การพัฒนาสายอาชีพ 
(Career Development) 

4. การพัฒนาองค์การ 
(Organization 
Development) 

 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 16 องค์ประกอบของ HRD 
ที่มา : Gilley, J. W., Eggland, S. A. and Gilley, A. M., Principles of Human Resource 
Development, 2nd ed. (Cambridge, MA: Persus Publishing, 2002), อ้ า ง ถึ ง ใ น  อ าภ รณ์   
ภู่วิทยพันธุ์, กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Strategic Human Resource Management 
(กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2551), 28. 

 
1. การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) เป็นงานที่มุ่งในส่วนของบุคคล  

และเกิดผลลัพธ์ในระยะสั้น การพัฒนาความรู้ ทักษะ และปรับพฤติกรรมการท างานของบุคคลแต่ละ 
คนในองค์การเพี่อให้สามารถท างานปัจจุบันที่ตนรับผิดชอบโดยผ่านเครื่องมือ คือ การฝึกอบรม  

2. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เป็นงานที่เน้นส่วนบุคคลและเกิด 
ผลลัพธ์ในระยะยาว ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์ความจ าเป็นรายบุคคลในส่วนของความสนใจ ค่านิยม  
ความสามารถ 

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เป็นงานที่มุ่งเน้น 
ภาพรวมทั้งองค์การ และเกิดผลในระยะสั้น ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงผลงานขององค์การโดยมี 

ระยะสั้น 
(Short-Term) ผลลัพธ์ (Results) 

ระยะยาว 
(Long-Term) 

บุคคล 
(Individual) 

องค์การ 
(Organization) 

การมุ่งเน้น (Focus) 



 85 

 

เป้าหมายเพื่อประกันหรือรับรองว่าบุคคลจะต้องมีความรู้ ทักษะ มีแรงจูงใจ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
ในการสนับสนุน 

4. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) เป็นงานที่มุ่ งเน้นภาพรวม 
องค์การ และเกิดผลในระยะยาว ซึ่งหมายถึง การแก้ปัญหาขององค์การ การปรับปรุงหรือวางระบบ 
โครงสร้างองค์การ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การก าหนดกลยุทธ์และกระบวนการบริหารงาน  
และการสร้างให้เกิดภาวะผู้น า186 

เพสและคณะ (Pace and Others) ได้กล่าวถึงการที่จะด าเนินการให้การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีแนวคิดพื้นฐาน 7 ประการ ดังนี้ 
1) ตระหนักและยอมรับในคุณค่าของบุคคล ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดคุณภาพขององค์การ  
2) บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์การที่จะท าให้องค์การบรรลุความส าเร็จ จึงต้องมีการ
เตรียมเพื่อให้ได้รับการพัฒนาทางทักษะและความรู้ 3) สภาพแวดล้อมที่ดีของงาน และคุณภาพชีวิต 
ในการท างานจะต้องได้รับการปรับปรุงดูแลอย่างสม่ าเสมอ 4) ความพึงพอใจของบุคลากร องค์การ
ควรสร้างความรู้สึกที่ดีในการท างานให้แก่บุคลากรในองค์การ เพราะความส าเร็จในการท างานมีผล  
จากความพอใจในงานที่บุคคลนั้นท าอยู่ 5) ต้องให้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 6) การเปลี่ยนแปลง 
ในสถานการณ์ต่างๆ ขององค์การและสภาวะแวดล้อม ก่อให้เกิดความจ าเป็นในการเตรียมพร้อม
บุคลากร 7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มิใช่เพียงแค่การฝึกอบรม แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะช่วย 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และสร้างบรรยากาศในการท างานให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ โดยมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล  
ที่ต้องการจะประสบความส าเร็จ187 ดวงเดือน จันทร์เจริญ ได้กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากการที่ประเทศไทยใช้แผนการพัฒนา 
เศรษฐกิจแผนที่ 8 มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีความเชื่อในเรื่องการพัฒนาการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ควรจะเริ่มที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อน ถ้ามนุษย์มีคุณภาพดีแล้วจะท าให้ 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมจะดีด้วย ดังนั้นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องประสานงานกับการบริหาร 

                                                            
186Gilley, J. W., Eggland, S. A. and Gilley, A. M., Principles of Human 

Resource Development, 2nd ed. (Cambridge, MA: Persus Publishing, 2002), อ้ า ง ถึ ง ใ น 
อาภรณ์  ภู่ วิทยพันธุ์ , กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Strategic Human Resource 
Management (กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร,์ 2551), 28-29. 

187 Pace, W., P. Smith and G. Mills, Human Resource Development  
(New Jersey: Prentice Hall, 1991), 8-9.  
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ทรัพยากรบุคคลในองค์กร ที่ต้องให้ความส าคัญกับขั้นตอนการในการสรรหา คัดเลือกบุคคลให้เข้ามา 
ท างาน โอนย้าย เลื่อนขั้นและต าแหน่งบุคคลเหล่านั้นให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถ 
ตลอดจนมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  
เพื่อคนหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะพัฒนาให้คนเหล่านั้นให้มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ  
ความสอดคล้องกับความก้าวหน้าด้านอื่นๆ ของเทคโนโลยีอันจะท าให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการ
ใช้ทรัพยากรขององค์ของการพัฒนาทรัพยากร188 ธีระเดช ริ้วมงคล ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ มีแนวคิดที่ส าคัญดังนี้ 1) เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อบุคลากร ที่ท าให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ 
และความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งท าให้เกิดคุณค่าต่อ 
ตัวบุคลากรเองและต่อองค์การด้วย 2) เป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการพัฒนาและ
ฝึกอบรมให้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จะท าให้บุคลากรได้รับการตอกย้ าให้เกิดความ
เข้าใจ จดจ าได้ และสร้างความช านาญในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 3) เป็นกิจกรรม 
ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องยอมรับ ต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุน ยอมรับและค านึงถึงประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นกับองค์การเป็นหลัก หรือผู้ที่เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมก็จะต้องให้ความร่วมมือ ยอมรับ  
และปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ 4) เป็นกิจกรรมที่จะต้องกระท าอย่าง
เหมาะสม ทั้งระยะเวลา ช่วงเวลาและค่าใช้จ่าย ต้องค านึงถึงเรื่องของงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ที่จะเกิดขึ้นว่าคุ้มค่าหรือไม่ 5) เป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการประเมินผลบ่อยๆ จะต้องมีการประเมินผล
และติดตาม เพื่อจะได้ทราบว่ากิจกรรมที่องค์การได้จัดขึ้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีสิ่งใดที่ควรพัฒนา  
ปรับปรุง และแก้ไข แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขการจัดท ากิจกรรมในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 6) เป็นกิจกรรมที่มีการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ซึ่งการเรียนรู้ในงานที่ก าลังปฏิบัติอยู่ให้เกิด 
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งตัวบุคลากรเองรวมทั้งองค์การด้วย ควรเปิดโอกาส  
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ด้วย189  

กิลลีย์ และคณะ (Gilley and Others) ได้เสนอกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้  
3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1) การพัฒนาเน้นที่ตัวบุคคล (Individual Development) ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด 
ของแนดเลอร์ในส่วนของการพัฒนาผ่านกระบวนการจัดการศึกษา (Education) ผ่านกระบวนการ 
การฝึกอบรม (Training) และผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้ วยตนเองในวิธีการที่หลากหลาย  

                                                            
188ดวงเดือน จันทร์เจริญ , หลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Principles of 

Human Resource Development, ฉบับปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการสอน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 2. 

189ธีระเดช ริ้วมงคล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development,  
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 22-23. 
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(Self-Learning) 2) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) ซึ่งเน้นการดูแลพัฒนาบุคลากรให้ 
เติบโตก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว 3) การพัฒนาองค์การ (Organization Development) ที่ให้
ความส าคัญกับกระบวนการในการพัฒนาและสร้างการปรับตัวขององค์การให้สามารถรับกับการ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ดังแผนภูมิที่ 17 

 

 

แผนภูมิที่ 17 ภาพกรอบแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกิลลีย์ และคณะ (Gilley and 
Others, 1989) 

ที่มา : Gilley, J. W., Eggland, S. A., and Maycunich, A. G., Principles of Human 
Resource Development (Cambridge, MA: Perseus Publishing, 1989, 2000, 2002),  
อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 144. 
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ต่อมาใน ค.ศ. 2002 เมื่อมีแนวคิดและวิธีการพัฒนางานที่มุ่งเน้นทั่วทั้งองค์การ แนวคิด 
การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดประสิทธิภาพโดยรวมทั้งระบบ  
กิลลีย์ และคณะ (Gilley and Others) จึงได้เพิ่มเติมบทบาทและการปฏิบัติที่ครอบคลุมผลงานทั้ง 
ระยะสั้น ระยะยาว โดยเน้นทั้งปัจเจกบุคคลและที่องค์การเป็น 4 มิติ เพิ่มจาก 3 องค์ประกอบ  
ดังแผนภูมิที่ 18190 

 

แผนภูมิที่ 18 ภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดของกิลลีย์ และคณะ (Gilley and Others)  
ที่มา : Gilley, J. W., Eggland, S. A., and Maycunich, A. G., Principles of Human 
Resource Development (Cambridge, MA: Perseus Publishing, 1989, 2000, 2002),  
อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development 
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 145. 

 
1. การพัฒนาปัจเจกบุคคล ( Individual Development-ID) มุ่งเน้นตัวบุคคล และ 

ผลลัพธ์ระยะสั้นที่เกิดขึ้นในช่วงพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ การพัฒนาบุคคลเน้นความส าคัญของ  
ความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคล และการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการในระบบและ  
นอกระบบ เป็นการปรับปรุงความรู้ความสามารถ และทักษะและพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับ 
งานปัจจุบัน การจัดอบรมเพื่อพัฒนาอย่างเป็นทางการ การพัฒนาบุคคลทุกประเภท กิจกรรม  

                                                            
190Gilley, J. W., Eggland, S. A., and Maycunich, A. G., Principles of Human 

Resource Development (Cambridge, MA: Perseus Publishing, 1989, 2000, 2002),  
อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development), 
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 143-145. 
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การเรียนรู้ ระบบการโยกย้ายใยการพัฒนาบุคคลรวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การใช้วีดีโอโต้ตอบ การฝึกอบรมโดยการน าโปรแกรมดาวเทียม การประชุม 
ทางวีดีโอ การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการอบรมโดยลงมือปฏิบัต1ิ91 

2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เน้นการบริหารผลการ 
ท างานตามระบบขององค์กรและเป็นผลลัพธ์ระยะสั้นที่เกิดขึ้นในช่วงพัฒนา ปรับปรุงผลเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการท างานและการปรับปรุงที่ เกี่ยวข้องกับงาน และองค์กร การบริหารผลการ 
ปฏิบัติงานเป็นระบบมีวิธีการมากมายที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร เป้าหมายเพื่อเป็น
การรับประกันว่าบุคคลที่เหมาะสมมีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจและการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้อง 
ท าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล การจัดการประสิทธิภาพอาศัยประสิทธิภาพและ 
การวิเคราะห์สาเหตุ เพ่ือหาประสิทธิภาพในปัจจุบันและเป้าหมายที่ต้องการ192 

3. การพัฒนาอาชีพ (Career Development) มุ่งเน้นการพัฒนาสายอาชีพและเป็น 
ผลลัพธ์ระยะยาว การพัฒนาอาชีพเน้นการวิเคราะห์ที่จ าเป็นเพื่อระบุความสนใจแต่ละบุคคล คุณค่า 
สมรรถนะ กิจการและงานที่จ าเป็นเพื่อพัฒนาทักษะการท างานในอนาคต การพัฒนาอาชีพเป็น  
ขอบข่ายย่อยที่เป็นก้าวส าคัญของการฝึกอบรมและพัฒนา องค์กรต้องวางแผนและพัฒนาบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น เนื่องจากยุคนั้นองค์กรเลื่อนต าแหน่งจากภายนอก อย่างไรก็ตามจุดเน้นการ 
พัฒนาอาชีพเปลี่ยนเป็นการปรับปรุงพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัย193 
ชูชัย สมิทธิไกล ได้กล่าวถึง การพัฒนาอาชีพ หมายถึง กระบวนการซึ่งองค์การจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ  
บุคลากรในการจัดการกับอาชีพของตนเอง ซึ่งอาจจะได้แก่ การประเมินศักยภาพของบุคคล  
การก าหนดเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม การวางแผนและการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาและความก้าวหน้าในงาน การพัฒนาอาชีพ มีความส าคัญและก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ 
องค์การหลายประการ คือ ช่วยรับประกันว่าบุคลากรที่มีความสามารถจะอยู่กับองค์การต่อไป ช่วยให้
องค์การสามารถดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถสูงเข้ามาท างานได้มากขึ้น ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
ให้แก่องค์การ ช่วยให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองและลดความล้าสมัย  การด าเนินงานเพื่อพัฒนา
อาชีพจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ คือ 1) ค้นหาและระบุความต้องการขององค์การ 2) พัฒนา 

                                                            
191ดวงเดือน จันทร์เจริญ , หลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Principles of 

Human Resource Development, ฉบับปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการสอน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 34 

192เรื่องเดียวกัน, 39. 
193เรื่องเดียวกัน, 37. 
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กลยุทธ์และวิธีการพัฒนาอาชีพ 3) ตระเตรียมสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดโครงการพัฒนาอาชีพ  
4) ประชาสัมพันธ์และด าเนินงานตามโครงการ และ 5) ประเมินและติดตามผล194 

4. การพัฒนาองค์การ (Organization Development) การพัฒนาองค์กรเป็นการชี้น า 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และการหาแนวทางที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและ  
ไร้ประสิทธิภาพขององค์กร เป็นผลลัพธ์ระยาวที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ  
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร โดยเพิ่มความสอดคล้องกันระหว่างวัฒนธรรม
ขององค์กร โครงสร้าง กระบวนการ ภารกิจ นโยบายและขั้นตอนการบริหารแบบกลยุทธ์และ  
ความเป็นผู้น า การพัฒนาองค์กร คือ ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรทั้งหมดจากบนลงล่าง 
โดยมีการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสุขอนามัยให้แก่องค์กรด้วยการแทรกกิจกรรมสอดแทรก 
โดยอาศัยความรู้พฤติกรรมศาสตร์  (French and Bell) ระบุกิจกรรมที่สอดแทรกที่ส าคัญของ 
การพัฒนาองค์กรคือ การฝึกอบรม การศึกษา กาพัฒนา การให้ค าปรึกษา การให้ข้อมูลป้อนกลับ  
การใช้เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ195 

โนลว์, ฮอลตัน และสวอนสัน (Knowles, Swanson and Holton) ได้กล่าวถึง ขอบเขต 
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานสามารถพิจารณาได้จากโมเดลการ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน คือ  
1) ขอบเขตส่วนบุคคล (Individual) 2) ขอบเขตบุคลากร (People) 3) ขอบเขตองค์กร (Organization) 
และ 4) ขอบเขตหน้าที/่งาน (Work Tasks) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังแผนภูมิที่ 19196 

 
 
 
 
 
 

                                                            
194ชูชัย สมิทธิไกร , การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ , พิมพ์ครั้งที่  7 (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 320. 
195ดวงเดือน จันทร์เจริญ , หลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Principles of 

Human Resource Development, 50. 
196Knowles, M. S., Swanson, R. A., and Holton, E. F. III, The Adult Learner: 

the Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 6th 

ed. (Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005), 310. 
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แผนภูมิที่ 19 ภาพขอบเขตหน้าที่ในการเรียนรู้ภารกิจเพื่อพัฒนาพนักงานใหม่ (New employee 
development learning tasks) 

ที่มา : M. S. Knowles, R. A. Swanson and E. F. Holton III, The Adult Learner: the 
Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 6th ed. 
(Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005), 310. 
 

ขอบเขตส่วนบุคคล (Individual Domain)  
พนักงานใหม่ทุกคนไม่ว่าจะมีประสบการณ์ระดับใดล้วนแล้วแต่มีความรู้ที่สั่งสมมา  

มีทัศนคติและค่านิยมที่สั่งสมมาด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้ตามวัฒนธรรมและประสบการณ์ก  
ารท างาน ในการพิจารณาถึงลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ และการมุ่งเน้นความส าคัญของ 
ความสอดคล้องระหว่างตัวบุคคลกับองค์กร ก็เป็นไปได้ว่าการเรียนรู้ก่อนหน้านี้อาจมีผลกระทบต่อ  
ความส าเร็จของพนักงานใหม่ ดังนั้น ขอบเขตส่วนบุคคล (Individual Domain) จึงครอบคลุมมุมมอง 
ส าคัญของการเรียนรู้ก่อนเข้าท างานในองค์กรซึ่งเชื่อว่าอาจมีผลกระทบต่อการขัดเกลาทางสังคม 

ขอบเขตส่วนบคุคล (Individual) 
 ทัศนคติ (Attitudes) 
 การคาดหวัง (Expectations) 
 การสร้างความคุ้นเคย        

(Breaking-in) 

ขอบเขตบุคลากร (People) 
 การจัดการความประทับใจ 

(Impression Management) 
 ความสัมพันธ์ (Relationships) 
 หัวหน้างาน (Supervisor) 

ขอบเขตหน้าที่/งาน (Work Tasks) 
 ความเข้าใจในงาน                      

(Work Savvy) 
 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที/่งาน 

(Task Knowledge) 
 ความรู้ ทักษะ ความสามารถ 

(Knowledge, Skills and 
Abilities) 

ขอบเขตองค์กร (Organization) 
 วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 
 ความเข้าใจองค์กร (Savvy) 
 บทบาทองค์กร (Roles) 
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(ดังตารางที่ 2) แม้ว่าพนักงานจะมีการเรียนรู้มาก่อนที่จะเริ่มงานจริง แต่การเรียนรู้เหล่านี้ก็มี 
ความส าคัญเนื่องจากองค์กรอาจสร้างอิทธิพลในระหว่างกระบวนการจ้างงานได้ องค์กรที่เตรียมให้
พนักงานมีความพร้อมต่อการท างานสามารถสร้างอิทธิพลต่อตัวพนักงานได้ และพนักงานใหม่จะต้อง 
ประเมินว่าความรู้ที่มีมาก่อนอาจไปขัดขวางการเข้าท างานในองค์กรหรือไม่ 

1. ทัศนคติ (Attitudes) ทัศนคติอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้สองทาง กล่าวคือ  
ทัศนคติของพนักงานใหม่ที่มีต่อองค์กร บทบาทใหม่ งานใหม่ และมีต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
และกระบวนการฝึกอบรม ทัศนคติอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมโดยตรงผ่าน  
พฤติกรรมที่มีผลมาจากทัศนคติของพนักงานใหม่ ทัศนคติยังเป็นแบบแผนที่มีการคัดกรองและคัดแยก
การเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่อีกด้วย เป็นไปได้ว่าพนักงานใหม่อาจมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้โดยการ 
ก าหนดทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในองค์กรและช่วยให้พนักงานใหม่ท าการเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติอย่างเหมาะสม 

2. ความคาดหวัง (Expectations) สาเหตุของปัญหาที่พบบ่อยคือความไม่สอดคล้อง 
กันระหว่างความคาดหวังของพนักงานใหม่และข้อเท็จจริงที่พบในองค์กร อันมีผลมาจากความไม่พอใจ 
และทัศนคติเชิงลบ การพัฒนาความคาดหวังอย่างเหมาะสมคือหนึ่งในงานพื้นฐานของการพัฒนา 
พนักงานใหม่อย่างประสบความส าเร็จ  

3. ทักษะการสร้ างความคุ้ น เคย (Breaking-in) พนักงานใหม่ต้ องตระหนักถึ ง 
ความส าคัญของระยะในการสร้างความคุ้นเคย (โดยปกติแล้วจะกินเวลา 9-12 เดือนแรก) และจะต้อง
มีทักษะพิเศษที่จะใช้ในองค์กร และจ าเป็นต้องเริ่มยอมรับและเคารพสมาชิกของทีมใหม่ พนักงานใหม่ 
จ านวนมากไม่ได้เริ่มต้นกระบวนการนี้ เนื่องจากแผนภายในองค์กรท าให้พวกเขามองไม่เห็นถึงความ 
จ าเป็นที่จะต้องท า พนักงานใหม่ต้องเข้าใจว่ากลุ่มขนาดเล็กมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามา 
และควรตระหนักถึงระยะที่แตกต่างกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีสมาชิกใหม่และความต้องการของ 
พนักงานใหม่197 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
197เรื่องเดียวกัน, 312. 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงขอบเขตส่วนบุคคล (Individual Domain) 
1. ทัศนคติ (Attitudes) การระบุค่านิยมส่วนบุคคล และทัศนคติที่มีต่ออาชีพ งาน

และองค์กร ระบุทัศนคติที่ เกี่ยวข้องกับความส าเร็จใน
องค์กร ปรับทัศนคติส่วนบุคคลเข้ากับทัศนคติขององค์กร 

2. ความคาดหวัง (Expectations) การพัฒนาความคาดหวังอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับงาน 
องค์กรและตนเองในงาน การแก้ไขปัญหาความไม่พอใจ
เนื่องจากความแตกต่างในความคาดหวัง 

3. ทักษะการสร้างความคุ้นเคย 
(Breaking-in) 

การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและความส าคัญของการ
เข้าสู่องค์กร การมีทักษะพิเศษและกลยุทธ์ที่ต้องการ 

ที่มา : M. S. Knowles, R. A. Swanson and E. F. Holton III, The Adult Learner: the 
Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 6th ed. 
(Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005), 311. 
 

ขอบเขตของบุคคลากร (People Domain)  
การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมใหม่ๆ คือ กระบวนการ 

เรียนรู้พื้นฐานทางสังคม มักเกิดขึ้นโดยผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรมากมาย ต้องมีการยอมรับ และมีการเรียนรู้ถึงบทบาท การเรียนรู้ของ  
พนักงานใหม่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยในการฝึกอบรมที่เป็นทางการหรือจากเนื้อหาในรูปแบบลาย 
ลักษณ์อักษร การสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กรเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญส าหรับพนักงานใหม่   
(ดังตารางที่ 3) 

1. การจัดการความประทับใจ ( Impression Management) ความประทับใจแรก 
ของพนักงานใหม่ คือ เครื่องมือของการเริ่มต้นในสิ่งที่ เรียกว่า “เกลียวแห่งความส าเร็จ” หรือ 
“success spiral” เพื่อนร่วมงานจะใช้พฤติกรรมเริ่มต้นของพนักงานใหม่เพื่อสร้างคุณลักษณะ 
เกี่ยวกับศักยภาพของผลงานและความเหมาะสม ซึ่งมีผลกระทบต่อความคาดหวังของเพื่อนร่วมงาน
และมีผลต่องานในอนาคตและพฤติกรรมที่มีต่อพนักงานใหม่ ถ้าลักษณะเริ่มต้นเป็นบวก พนักงานใหม่ 
อาจมีโอกาสได้รับงานหรือหน้าที่ที่ส าคัญ ถ้าพวกเขาประสบความส าเร็จในการท างาน ก็จะถือเป็นการ 
ยืนยันถึงลักษณะเริ่มต้นและมีโอกาสได้รับงานส าคัญตามมา พนักงานเก่าจึงมีโอกาสสร้า ง
ความสัมพันธ์มากขึ้นและช่วยให้พนักงานใหม่ประสบความส าเร็จ เกลียวแห่งความส าเร็จจึงน าไปสู่  
ความส าเร็จที่มากขึ้นและโอกาสในการท างานที่มากขึ้น    
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2. ความสัมพันธ์  (Relationships) ความสัมพันธ์ กั บ เพื่ อนร่ วมงานในเชิ งบวก 
มีบทบาทส าคัญต่อการปรับตัวและการเข้าสังคมเพราะจะช่วยให้เกิดการยอมรับจากกลุ่มคนเร็วขึ้น  
หรือช่วยลดผลกระทบของความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนอง และช่วยในเรื่องของวัฒนธรรม  
การเรียนรู้ ที่ส าคัญมากที่สุดก็คือ ความสัมพันธ์ในการท างานเชิงบวกจะเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการ  
เรียนรู้ทางสังคม ผลลัพธ์ของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี อาจรวมไปถึงการพัฒนากลยุทธ์การเรียนรู้ 
ในองค์กรได้อย่างประสบความส าเร็จและการเรียนรู้วิธีการท างานให้ส าเร็จโดยการท างานเป็นทีม  
อุปสรรคที่มีต่อพนักงานใหม่เริ่มต้นด้วยปัญหาของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัญหาเหล่านี้ 
อาจเป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อพนักงานใหม่ถูกมองว่าแตกต่างเพราะเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถ  
หรือมีพื้นเพทางเชื้อชาติที่แตกต่างกันหรือบางทีอาจมีเพศที่แตกต่างกัน 

3. หัวหน้างาน (Supervisor) พนักงานใหม่ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน 
อาจได้รับข้อมูลส าคัญมากกว่า ซึ่งมีผลให้เกิดความพึงพอใจมากขึ้นและความมุ่งมั่นมากขึ้น รวมไปถึง 
มีความเครียดและความตั้งใจลาออกน้อยลง และพบว่าลูกน้องมักปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมในการ  
ท างานของหัวหน้างาน และหัวหน้างานมีบทบาทส าคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกน้อง198 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
198เรื่องเดียวกัน, 312-314. 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงขอบเขตของบุคคลากร (People Domain) 
1. การจัดการความประทับใจ 
(Impression Management) 

การเริ่มตระหนักถึงความประทับใจในบทบาทเพื่อสร้างการ
ประเมินขององค์กร การเข้าใจถึงกระบวนการการจัดการ
ความประทับใจ การเรียนรู้ว่าในองค์กรมองความประทับใจ
อย่างไร การมีทักษะและกลยุทธ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการ
ความประทับใจ 

2. ความสัมพนัธ์ 
(Relationships) 

การเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบทบาทต่อความส าเร็จใน
องค์กรและเข้าใจประเภทของความสัมพันธ์ที่ควรสร้างขึ้น 
การมีทักษะที่จ าเป็นเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์และ
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้กลยุทธ์การ
ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หัวหน้างาน (Supervisor) การเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
หัวหน้างาน/ลูกน้อง และบทบาท การระบุรูปแบบและ
ความต้องการของหัวหน้างาน การสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อ
การ เป็นลู กน้ องที่ มี ป ระสิทธิภาพ และเพื่ อจั ดการ
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน การ
เรียนรู้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใน
การท างานกับหัวหน้างาน 

ที่มา : M. S. Knowles, R. A. Swanson and E. F. Holton III, The Adult Learner: the 
Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 6th ed. 
(Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005), 313. 
 

ขอบเขตขององค์กร (Organizational Domain)  
เมื่อพนักงานใหม่สร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพกับบุคลากรในองค์กร พนักงาน 

ใหม่อาจเรียนรู้ถึงความซับซ้อนขององค์กรด้วย (ดังตารางที่ 4) การพัฒนาผลงานในระดับสูงนั้น  
พนักงานใหม่ต้องมีทั้งความรู้ในการท างาน ความรู้เกี่ยวกับองค์กร และต้องแสวงหาความรู้โดยผ่าน  
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  

1. วัฒนธรรมองค์กร  (Organizational Culture) เชื่ อกันว่ าวัฒนธรรมองค์กรมี 
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จขององค์กร และความส าเร็จของตัวบุคคลเกิดขึ้นเมื่อค่านิยมของตัวบุคคล 
ตรงกับค่านิยมของวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับองค์กรนั้นจะถูกรวมไว้ในวัฒนธรรม  
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ซึ่งมักไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการ ความเข้าใจในบรรทัดฐาน ค่านิยม และรูปแบบการท างานของ 
องค์กรจะเป็นส่วนช่วยเร่งให้เกิดการปรับตัวและการเข้าถึงงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี หากไม่มี  
ความเข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กร พนักงานใหม่อาจไม่สามารถเข้าใจถึงระบบที่ไม่เป็นทางการ 
หรือไม่เข้าใจถึงบทบาทของบุคลากร ข้อห้ามในองค์กรและเหตุผลว่าท าไมจึงต้องปฏิบัติงาน 
ในลักษณะที่เป็น หรือไม่เข้าใจในประสบการณ์ประจ าวันในองค์กร หากไม่เข้าใจถึงวัฒนธรรม  
พนักงานใหม่อาจไร้ประสิทธิภาพแม้ว่าจะมีความสามารถเฉพาะทางในการปฏิบัติงานก็ตาม   

2. ความเข้าใจในองค์กร (Organizational Savvy) พนักงานใหม่ต้องเข้าใจระบบ 
และวิธีการที่ไม่เป็นทางการซึ่งเป็นแนวทางการท างานให้บรรลุโดยแท้จริง การกลายเป็นผู้ที่มีผลงาน  
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นหมายความว่า การพัฒนาความเข้าใจในวิธีการท างานในองค์กรและเข้าใจถึง
บุคลากร การเรียนรู้กระบวนการที่ไม่เป็นทางการ ความเข้าใจในการปกครองขององค์กร และการ 
เรียนรู้ที่จะเจรจาหรือต่อรองกับโครงสร้างอ านาจและระบบอ านาจที่ไม่เป็นทางการ หรือมักเรียกกัน
ว่า การเรียนรู้ การกระท า ปฏิบัติ (“learning the ropes”) ซึ่งเป็นกระบวนการใช้ความรู้ของเรา 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อท าความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรมประจ าวันในองค์กร และเพื่อเข้าใจถึงผู้
ที่มีบทบาทในโครงสร้างอ านาจ หากไม่มีความเข้าใจในวิธีการท างานภายในระบบองค์กรความสามารถ 
ในการท างานอาจมีอุปสรรคจากการละเมิดบรรทัดฐานซ้ าๆ199 

3. บทบาทขององค์กร (Organizational Roles) เกรียน (Graen) นิยามว่าการสร้าง 
บทบาทมีองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1) การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับขีดจ ากัดและความต้องการ  
2) การรับและการส่งการสื่อสารแบบโน้มน้าวเกี่ยวกับพฤติกรรมในบทบาท 3) การยอมรับรูปแบบ
พฤติกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และ 4) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อเวลาผ่านไป200  

เฟลด์แมน (Feldman) ได้กล่าวถึงความพยายามช่วยเหลือพนักงานใหม่ให้เข้าใจถึง 
บทบาทอย่างชัดเจน จะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อลดความคลุมเครือ เพื่อเข้าใจความคาดหวังขององค์กร 
และเพื่อเรียนรู้วิธีการลดความขัดแย้งในบทบาท สิ่งเหล่านี้ช่วยในการปรับปรุงผลลัพธ์201 

                                                            
199เรื่องเดยีวกัน, 314-315. 
200 Graen, G. B., “Role-Making Processes within Complex Organizations”, 

Handbook of Industrial and Organizational Psychology, M. D., Dunnette (ed.), 
(Chicago: Rand McNally, 1976), 1201–1245. 

201Feldman, D. C., “Socialization, Resocialization, and Training: Reframing the 
Research Agenda”, Training and Development in Organizations. I. L., Goldstein, ed. 
(San Francisco: Jossey-Bass, 1989), 376–416. 
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงขอบเขตขององค์กร (Organizational Domain) 
1. วัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational Culture) 

การเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรและเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรมี
ผลกระทบต่อผลงานอย่ า ง ไร  การ เริ่ มตระหนักถึ ง
ความส าคัญของการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร การ
ได้มาซึ่ งทักษะในการเรียนรู้องค์ประกอบส าคัญของ
วัฒนธรรมที่ไม่มีการสอนอย่างชัดเจน 

2. ความเข้าใจในองค์กร 
(Organizational Savvy) 

การเริ่มตะหนักถึงโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการและปัจจัย
ความส าเร็จในองค์กร การเข้าใจถึงวิธีการบรรลุผลลัพธ์
อย่างเหมาะสมโดยผ่านโครงสร้างองค์กรที่ไม่เป็นทางการ  
การได้มาซึ่งทักษะในการเรียนรู้โครงสร้างองค์กรแบบไม่
เป็นทางการ และการใช้เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. บทบาทขององค์กร 
(Organizational Roles) 

การก าหนดต าแหน่งของตนเองในมุมมองของเป้าหมาย
องค์กร การเข้าใจบทบาทและเอกลักษณ์ของพนักงานใหม่
ในองค์กร การเรียนรู้ ในความคาดหวังและกิจกรรมที่
เหมาะสมต่อบทบาท การยอมรับข้อจ ากัดด้านบทบาทและ
ความเป็นจริง และการประนีประนอมถึงความขัดแย้งและ
ความคลุมเครือในบทบาท 

ที่มา : M. S. Knowles, R. A. Swanson and E. F. Holton III, The Adult Learner: the 
Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 6th ed. 
(Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005), 315. 

 
ขอบเขตของหน้าที่/งาน (Work Task Domain) 
ขอบเขตที่ 4 เป็นขอบเขตที่คุ้นเคยมากที่สุด ความเข้าใจในงานที่ต้องท าและการมี 

ความรู้ ทักษะและความสามารถอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของพนักงานใหม่  
(ดังตารางที่ 5) ความเข้าใจในงานก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน 

1. ความเข้าใจในงาน (Work Savvy) พนักงานมักลืมว่าการพัฒนาระบบเพื่อท า 
ความเข้าใจในหน้าที่หรืองานที่ปฏิบัตินั้นมีความส าคัญอย่างไร ทั้งนี้เพื่อการจัดล าดับความส าคัญ  
การประมวลผล และการบรรลุความส าเร็จในงาน ต้องมีการคัดเลือกข้อมูลเพื่อระบุว่าสิ่งใดส าคัญ  
ต้องจัดสรรทรัพยากรที่จ ากัด และต้องใช้ทักษะที่เรียนรู้มากับปัญหาจริงที่พบ แม้ว่าบางคนอาจพูดถึง 
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การเรียนรู้ การกระท า ปฏิบัติ (“learning the ropes”) แต่ค าๆ นี้แบ่งแยกเพราะมันเกี่ยวข้องกับ 
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานใหม่กับงานมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานใหม่กับองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้ที่เปลี่ยนอาชีพที่ท าให้แผนการท างานให้ส าเร็จนั้นอาจเกิด  
ขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง   

2. ความรู้ เกี่ยวกับหน้าที่/งาน (Task Knowledge) แน่นอนว่าความเข้าใจในงาน 
ที่ต้องปฏิบัติเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ แต่แน่นอนว่ามันอาจไม่เพียงพอต่อความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานให้สมบูรณ์นั้นอาจไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่มีการเรียนรู้ถึงหน้าที่ทั้งหมด ถ้าการฝึกฝน  
การท างานนั้นท าโดยแยกออกไป ผลงานที่ได้มานั้นอาจจะมีปัญหา  

3. ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ( Knowledge, Skills, and Abilities)  
ด้วยความเข้าใจในหน้าที่และงานอย่างสมบูรณ์รวมถึงบทบาทของพนักงานใหม่ พนักงานใหม่ 
จึงจะต้องมองเห็นถึงความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องมีในการปฏิบัติงาน พนักงานใหม่อาจมี  
ความมั่นใจมากจนเกินไปเกี่ยวกับความรู้ที่ตนเองมีมาก่อนเข้าสู่กระบวนการทางสังคม ส าหรับหลายๆ  
คน ผลลัพธ์หนึ่งในการพัฒนาพนักงานใหม่ คือ “การเรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้” พนักงานใหม่บางคน 
รายงานประสบการณ์ที่ต่ าต้อยเมื่อพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่มีความพร้อมอย่างที่คิดว่ามี202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
202Knowles, M. S., Swanson, R. A., and Holton, E. F. III, The Adult Learner: 

the Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 6th 

ed. (Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005), 316-317. 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงขอบเขตของหน้าที่/งาน (Work Task Domain) 
1. ความเข้าใจในงาน (Work 
Savvy) 

การเข้าใจถึงวิธีการใช้ความรู้และทักษะในการท างาน และ
การได้มาซึ่งทักษะทางวิชาชีพ (เช่น การสื่อสาร การจัดการ
เวลาที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่) 

2. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที/่งาน 
(Task Knowledge) 

การเข้าใจถึงหน้าที่/งานพื้นฐานที่จ าเป็นในการท างานและ
แนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

3. ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ (Knowledge, 
Skills, and 
Abilities) 

การระบุถึงความรู้ ทักษะและความสามารถที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความส าเร็จ ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการที่จ าเป็นต่อการได้มาซึ่งความรู้ ทักษะและ
ความสามารถ 

ที่มา : M. S. Knowles, R. A. Swanson and E. F. Holton III, The Adult Learner: the 
Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 6th ed. 
(Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005), 316. 
 

ระบบการพัฒนาพนักงานใหม ่
การเรียนรู้งานทั้ง 12 ด้านนี้ จะบรรลุผลส าเร็จได้โดยผ่านค่านิยมของการเรียนรู้ทั้ง  

4 ประการ คือ โปรแกรมการเรียนรู้พื้นฐาน (เช่น โรงเรียน) , การฝึกงานภายนอก (เช่น การศึกษา 
ในสายวิชาชีพ), โปรแกรมการฝึกงานโดยใช้นายจ้างเป็นหลัก และการเรียนรู้ในสถานที่ท างาน  
การเรียนรู้พื้นฐาน หมายถึง โปรแกรมหรือสถาบันที่ให้พื้นฐานการเรียนรู้โดยไม่ได้มุ่งตรงไปที่งาน  
อย่างใดอย่างหนึ่ง การฝึกงานภายนอกประกอบไปด้วยโปรแกรมหรือสถาบันที่จัดให้มีการฝึกงาน  
แต่ไม่ใช่นายจ้างรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โปรแกรมการฝึกงานโดยใช้นายจ้างเป็นหลัก คือ กิจกรรม  
ที่น าเสนอโดยนายจ้างรายใดรายหนึ่งให้แก่พนักงาน และเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู ้
และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานโดยส าเร็จ กิจกรรมการเรียนรู้ในที่ท างานรวมไปถึงกิจกรรมการ  
เรียนรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสถานที่ท างาน เช่น การฝึกงานในสถานที่ การเรียนรู้ทางสังคมและ 
การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ203 

 
 

                                                            
203เรื่องเดียวกัน, 317. 
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การเรียนรู้งานทั้ง12 อย่างและการแทรกแซงทั้ง 4 น่าจะเป็นระบบแบบบูรณาการเพื่อท า
ให้พนักงานใหม่บรรลุเป้าหมายด้านผลการปฏิบัติงาน พนักงานมีส่วนร่วมในการแทรกแซงทั้ง  
4 ประเภทเพื่อการเรียนรู้งานทั้ง 12 อย่างให้ส าเร็จ ซึ่งหากท าได้ส าเร็จก็น่าจะท าให้พนักงานใหม่ 
บรรลุผลการปฏิบัติงานในระดับที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้และยังคงอยู่ในองค์กรต่อไป กระบวนการพัฒนา 
พนักงานใหม่ไม่ใช่แนวคิด แต่เป็นกระบวนการที่เป็นวัฏจักร โดยที่พนักงานใหม่อาจต้องผ่าน 
การเรียนรู้และการเรียนรู้เหตุการณ์ซ้ าๆ ดังภาพแผนภูมิที่ 20204 

 

แผนภูมิที่ 20 ระบบการพัฒนาพนักงานใหม่ (New employee development system) 
ที่มา : M. S. Knowles, R. A. Swanson and E. F. Holton III, The Adult Learner: the 
Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 6th ed. 
(Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005), 318. 
 

ความท้าทายต่อสถาบันการศึกษา 
โดยใช้โมเดลนี้เป็นกรอบแนวคิด การศึกษาควรก าหนดหน้าที่ในการพัฒนาบัณฑิตทั้ง  

4 มุมมองที่เหนือไปกว่าความรู้เกี่ยวกับงาน มุมมองเหล่านี้ได้แก่ 1) การพัฒนาขอบเขตส่วนบุคคล  
2) การสอนทักษะพื้นฐานในขอบเขตของบุคลากรและขอบเขตขององค์กร 3) การสร้างการตระหนัก 
ถึงขอบเขตของการเรียนรู้งานทั้งหมด และ 4) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในองค์กร 

1. การพัฒนาขอบเขตส่วนบุคคล มีเหตุผลน้อยมากที่สถาบันการศึกษาและสถาบัน 
เตรียมตัวสู่การท างานไม่สามารถรับหน้าที่ในการพัฒนาบัณฑิตได้อย่างเต็มที่ โดยพัฒนาในด้าน  
ทัศนคติการท างาน ประสบการณ์ที่เป็นจริง และความเข้าใจวิธีการเข้าสู่องค์กร ที่ชัดเจนคือจะมี  

                                                            
204เรื่องเดียวกัน, 317. 
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องค์ประกอบขององค์กรที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนต่อไป แต่ความยากล าบากในระหว่างการ  
เปลี่ยนแปลงเป็นมากกว่าพื้นฐาน ตัวอย่าง เช่น ทัศนคติ เช่น ความยืดหยุ่น ความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ 
การท างานเพื่อผลประโยชน์ของทีม ความเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและความต้องการเรียนรู้ 
สิ่งเหล่านี้มักถูกมองข้ามไป 

2. การสอนทักษะพื้นฐานในขอบเขตของบุคลากรและขอบเขตองค์กร  2 ขอบเขตนี้ 
มีความเฉพาะเจาะจงต่อองค์กร ดังนั้นการศึกษาและการฝึกอบรมจึงมีบทบาทที่จ ากัดมากกว่า  
อย่างไรก็ตาม ควรสอนทักษะพื้นฐานในแต่ละขอบเขตเพื่อที่ว่าบัณฑิตจะสามารถมุ่งเน้นไปที่ 
องค์ประกอบโดยเฉพาะขององค์กรได้ ตัวอย่างเช่น ในขอบเขตของบุคลากร อาจสอนให้นักเรียนทราบ
ถึงหลักการของการจัดการความประทับใจและวิธีการก าหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในองค์กรใหม่  
ควรสอนให้พวกเขารู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ในการท างานกับเครือข่าย และอาจสอนให้พวกเขามี  
ทักษะพื้นฐานของการเป็นลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ วิธีการก าหนดทักษะของลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ  
ในองค์กรใหม่และวิธีการจัดการนายจ้าง ในขอบเขตขององค์กร บัณฑิตทุกคนควรเข้าใจว่าวัฒนธรรม
ขององค์กรคืออะไร มันส่งผลกระทบอย่างไรต่ออาชีพ และวิธีการแปลความหมายของวัฒนธรรม  
องค์กร และบัณฑิตทุกคนต้องเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในองค์กร ระบบที่ไม่เป็นทางการในองค์กร
และวิธีการใช้ระบบเหล่านั้นเพื่อสร้างผลลัพธ์ ท้ายที่สุดแล้ว อาจสอนให้พวกเขาทราบถึงบทบาทของ 
พนักงานหน้าใหม่และวิธีท าให้แน่ใจว่าพนักงานหน้าใหม่จะตอบสนองต่อความคาดหวังในด้านบทบาท 
อย่างไร 

3. การสร้างการตะหนักถึงขอบเขตของงานการเรียนรู้หลังจากจ้างงาน  เมื่อการสอน 
การเรียนรู้ในงานให้กับผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถามได้ทั้งหมด เช่น วัฒนธรรมองค์กรหรือความเข้าใจ 
ในองค์กร สถาบันการศึกษาอาจสอนให้นักเรียนตระหนักถึงค าถามเพื่อการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า พนักงาน 
ใหม่จะต้องตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับความส าเร็จในองค์กร ตระหนักว่าจะต้องตั้งค าถาม 
อะไรและถูกจูงใจให้เข้าร่วมในการเรียนรู้ใหม่ๆ 

4. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในองค์กร  บ่อยครั้งพบการมองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่า 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเข้าสู่องค์กรนั้นจะต้องอาศัยทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจาก  
ทักษะในสถาบันการศึกษา ประการแรก อาจต้องเรียนรู้หลายๆ สิ่งจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ 
ดังนั้นทักษะการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่สุด ข้อสอง กระบวนการเรียนรู้ คือ กระบวนการที่เกิด 
จากประสบการณ์ เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นในขณะมีส่วนร่วมในโครงการ ข้อสาม การเรียนรู้ที่มุ่งด้วย
ตนเองกลายเป็นบรรทัดฐานเพราะพนักงานใหม่ต้องริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้มากเกินไปกว่าความรู้  
เกี่ยวกับงานที่ต้องท า ข้อสี่ การเรียนรู้มีลักษณะไม่เป็นเชิงโครงสร้างเพราะไม่ต้องมีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิ้นสุดตายตัว และมันไม่แน่นอนเพราะมันอาจยากที่จะบอกได้ว่าเมื่อไหร่เราจะมีค าตอบที่ถูกต้อง 
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หรือเมื่อไหร่การเรียนรู้จะเสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนหรือไม่ปกติ  
หรือจะพูดสั้นๆ คือ มันเป็นกระบวนการต่อเนื่อง205 

เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย ได้กล่าวถึง การพิจารณากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานต้องพิจารณาทั้ง 4 ขอบเขต คือ 1) ขอบเขตของปัจเจกบุคคล (Individual)  
หมายถึง พนักงานใหม่ที่เข้ามาท างานต้องพิจารณาจากประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งประสบการณ์ 
นั้นเป็นที่สะสมของการเรียนรู้ ทัศนคติ และค่านิยม เมื่อพิจารณากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การ ทัศนคติเป็นสิ่งเฉพาะของแต่ละบุคคล เป็นค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจเลือก 
อาชีพ งาน และองค์การ ซึ่งประสิทธิผลของงานจะมีความสัมพันธ์กับทัศนคติและความคาดหวังของ
แต่ละบุคคล 2) กลุ่มบุคคล (People) เป็นขอบเขตที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของการท างาน ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ เช่น ความประทับใจ
การบริหารงาน ความสัมพันธ์กับทีมงาน หัวหน้าและผู้บริหาร สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ท าให้พนักงาน  
ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างทักษะให้เป็นที่ต้องการของการบริหารงาน ทีมงาน และหัวหน้า
งาน 3) ขอบเขตขององค์การ (Organization) สิ่งที่ต้องพิจารณา คือ วัฒนธรรมองค์การ ความเข้าใจ 
องค์การ บทบาทขององค์การ เป็นเรื่องที่รับรู้ได้จากเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ การเข้าใจถึง
ปัจจัยที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ การรับรู้ถึงเป้าหมายขององค์การ จะท าให้พนักงานตระหนัก 
ถึงทักษะความรู้ที่ต้องการเพื่อที่จะเรียนรู้ให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
4) ขอบเขตภาระหน้าที่ของงาน (Work Tasks) มีผลต่อการสร้างความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ความรู้  
ทักษะ ความสามารถเพื่อการท างานในปัจจุบัน และท าให้เข้าใจถึงการพัฒนาทักษะ ความรู้  
ความสามารถส าหรับงานในอนาคต206 

สวอนสัน และฮอลตัน (Swanson and Holton) กล่าวว่า ทฤษฎีของการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีของ 3 ทฤษฎีหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย ทฤษฎีจิตวิทยา 
(Psychological Theory) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) และทฤษฎีระบบ (System  
Theory) ทั้ง 3 ทฤษฎีหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปรียบเสมือนเป็น 3 ขาของม้านั่งที่ตั้งอยู่
บนจริยธรรม (Ethics) ซึ่งในแต่ละขาเป็นองค์ประกอบของทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้อง 
บูรณาการเข้าด้วยกัน ดังภาพแผนภูมิที่ 21207 

                                                            
205เรื่องเดียวกัน, 318-319. 
206เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย, “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ: กุญแจสู่

ความเป็นเลิศ,” วารสารรามค าแหง 26, 2 (2556): 262. 
207Swanson, R. A. and Holton III, E. F., Foundation of Human resource 

development (San Francisco, California: Berrett-Koehler, 2001), 93. 
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แผนภูมิที่  21 ภาพกรอบทฤษฎีพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (The Theoretical 
Foundations of Human Resource Development) 

ที่มา : R. A. Swanson and E. F. Holton III, Foundation of Human resource 
development (San Francisco, California: Berrett-Koehler, 2001), 93. 

 
1. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) จะสนใจเรื่องของประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายขององค์การ โดยการจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การสูงสุด ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงแนวคิดทางด้าน  
จิตวิทยาที่มุ่งเน้นถึงความเข้าใจหลักการและแนวทางการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ 
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับนักพัฒนาบุคลากร มิใช่เพียงแค่การก าหนดกลยุทธ์การ 
ฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจขององค์การเท่านั้น ภาระหน้าที่งาน
หลักอีกเรื่องก็คือ การวัดผลส าเร็จจากกลยุทธ์ที่ออกแบบนั้นว่าสามารถช่วยให้ผลประกอบการของ 
องค์การดีขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่ดีขึ้นควรจะต้องท าอย่างไรต่อไป การศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จะท าให้
นักพัฒนาบุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจถึงการก าหนดกรอบแนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนา  
พนักงานในองค์การได้ดียิ่งขึ้น 

2. ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
ทางจิตใจที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมา โดยจะสนใจความสัมพันธ์การเรียนรู้กับ
พฤติกรรม จะอธิบายถึงการเรียนรู้ การกระตุ้นจูงใจ กระบวนการส่งข้อมูลข่าวสาร การเคลื่อนไหว  
ของกลุ่มคนในแง่ของการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นองค์ความรู้เล็กๆ เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎี 
จิตวิทยา และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีระบบเป็นเรื่องที่กล่าวถึงแนวคิดทั่วไป กฎ เครื่องมือ  
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การแก้ปัญหา เครื่องมือสนับสนุน โดยน ารูปแบบของระบบต่างๆ เชื่อมโยงกับประเด็นของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย2์08 

สวอนสัน และฮอลตัน (Swanson and Holton) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนกระบวนการของ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้มีการก าหนดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นกระบวนการหลัก 
ที่ใช้ในการก าหนดปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลุ่มย่อยของการ  
ฝึกอบรมและพัฒนา (T&D) และการพัฒนาองค์กร (OD) ยังแสดงให้เห็นถึงกระบวนการย่อยทั้ง 5  
ซึ่ งกระบวนการในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน เพื่ อที่ จะน าพาไปสู่ เป้ าหมายที่ ต้องการ  
ดังแผนภูมิที่ 22209 

                                                            
208เรื่องเดียวกัน, 64-66. 
209เรื่องเดียวกัน, 22. 
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แผนภูมิที่ 22 ภาพขอบข่ายกระบวนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Swanson and E.F. Holton 
ที่มา : Swanson, R. A., and Holton, E. F., III., Foundations of Human resource 
development (San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2001), 23.  
 

HRD 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

T&D 
การฝึกอบรมและพัฒนา 

OD 
การพัฒนาองค์กร 

Analyze 
วิเคราะห์ 

Analyze/Contract 
วิเคราะห์/ข้อตกลง 

Analyze 
วิเคราะห์ 

Propose 
น าเสนอ 

Design 
ออกแบบ 

Diagnose/Feedback 
วินิจฉัย/ให้ข้อมูล 

Create 
สร้างสรรค์ 

Develop 
พัฒนา 

Plan/Develop 
วางแผน/พัฒนา 

Implement 
ปฏิบัติ 

Implement 
ปฏิบัติ 

Implement 
ปฏิบัติ 

Assess 
ประเมินผล 

Evaluate/วัดผล 
Institutionalize/รายงาน 

Evaluate 
วัดผล 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการของการพัฒนา เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญ  
ปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคล และทีมงาน กระบวนการท างาน และประสิทธิผลของระบบองค์กร  
โดยมักใช้รูปแบบของการฝึกอบรมและการพัฒนา และการพัฒนาองค์กร 

ขอบข่ายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายและผลลัพธ์ระยะยาวเพื่อพัฒนา 
องค์กร เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยพัฒนา
บุคคลเน้นการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
กระบวนการท างาน และผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท างาน ซึ่งต้องบริหาร 
ตามระบบขององค์กรและเป็นผลลัพธ์ระยะสั้นในช่วงพัฒนาบุคคลเพื่อปรับปรุงผลการท างาน  
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เพื่อเป็นการรับประกันว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจและ  
การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการน าผลประเมินไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจในองค์กร  
สภาพแวดล้อมการท างาน ระบบการประเมินสมรรถนะ ความสามารถของพนักงานและทรัพยากร 
มีผลต่อประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องวางแผนให้องค์กรสนับสนุนการพัฒนา  
อาชีพของพนักงาน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ระยะยาว ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาอาชีพเน้นการ
วิเคราะห์ที่จ าเป็นเพื่อระบุความสนใจแต่ละบุคคล คุณค่า สมรรถนะ กิจการและงานที่จ าเป็นเพื่อ  
พัฒนาทักษะการงานในอนาคต การพัฒนาอาชีพ แต่ละกิจการมีการวางแผนสายงาน เรียนรู้สายงาน
และการใช้ทรัพยากรของสายงาน เพื่อพัฒนากิจการขององค์กรและเป็นการสร้างระบบจูงใจให้ 
พนักงานผูกพัน และต้องการท างานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป210 เวอเนอร์ และดีไซมอน (Werner and 
DeSimone) ได้กล่าวถึง กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะประกอบไปด้วย  
4 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การประเมินความจ าเป็น (Assessment HRD Needs) หรือการ 
วิเคราะห์ความต้องการ เป็นกระบวนการในการด าเนินงานขององค์กรเพื่อระบุความต้องการทางด้าน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการการฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและประสิทธิผลในการบรรลุถึงเป้าหมายเหล่านี้,  
ความแตกต่างระหว่างทักษะของพนักงานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ในปัจจุบัน, ความแตกต่างระหว่างทักษะในปัจจุบันและทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินการงานที่ประสบ 
ความส าเร็จในอนาคต 2) การออกแบบโปรแกรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(Designing Effective HRD Program) กิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของการ 
ฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลังจากที่องค์กรระบุความจ าเป็นในการฝึกอบรม  ขั้นตอน 

                                                            
210ดวงเดือน จันทร์เจริญ , หลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Principles of 

Human Resource Development, ฉบับปรับปรุงใหม่ (กรุงเทพฯ : เอกสารประกอบการสอน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 58-60. 
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ต่อไปคือการตัดสินใจว่าจะซื้อโปรแกรมจากผู้ให้บริการภายนอกเข้ามาใช้ในองค์กรหรือไม่ ถ้าองค์กร 
ตัดสินใจเลือกการฝึกอบรม ผู้ฝึกอบรมก็จะมีเวลาเต็มที่ในการมอบความรู้เนื้อหาในการอบรม  
การตัดสินใจก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายในการระบุความต้องการในการฝึกอบรม 3) การด าเนินงานการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ (Implementing HRD Program) จะอธิบายถึงกิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการหรือการส่งเข้าฝึกอบรมหรือพัฒนา ซึ่งจะประกอบด้วย การฝึกอบรมแบบ OJT,  
ห้องเรียน และ (การฝึกอบรมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ละวิธีจะมี  
เทคนิคเฉพาะอย่างที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้ฝึกสอนต้องเลือกเทคนิคที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มการเรียนรู้
ในการฝึกอบรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลการด าเนินงานในการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เมื่อออกแบบตารางการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ  
การฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งรวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้มีการเริ่มต้นที่ดีต่อไป 4) การประเมินผล 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Evaluating HRD Program) ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการตัดสินใจในด้านข้อมูลที่จ าเป็นที่จะน ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะประเมินผลโดยรวมเพื่อพิจารณาว่า
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นได้น าพาพวกเขาให้ประสบความส าเร็จได้ ตาม 
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้หรือไม่ และสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและการสนับสนุนของ 
สิ่งต่างๆ ของพวกเขาได ้ดังแผนภูมิที่ 23211 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
211 Jon M., Werner and Randy L., DeSimone, Human Resource 

Development, 6th ed. (U.S.A.: South-Western, 2012), 105-237. 
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แผนภูมิที่ 23 ภาพกระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Training and HRD 
Process Model) 

ที่มา : Jon M., Werner and Randy L., DeSimone, Human Resource Development,  
6th ed. (U.S.A.: South-Western, 2012), 108. 
 

ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
นิสดารก์  เวชยานนท์  ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ที่น ามาปรับปรุง

ความสามารถในการท างานโดยวิธีการ 3 ประการ คือ 1) การฝึกอบรม (training) เป็นกิจกรรม 
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เป้าหมาย คือ การยกระดับ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของพนักงานในขณะนั้น ให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้นๆ ได้  
ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ทันที 2) การศึกษา (Education) เป็นวิธีการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง เพราะการให้การศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวในทุกๆ ด้านให้กับบุคคล โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับงานของ  
พนักงานในอนาคต เพื่อเตรียมพนักงานให้มีความพร้อมที่จะท างานตามความต้องการขององค์กร 
ในอนาคต 3) การพัฒนา (Development) เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งตัวงาน แต่มีจุดเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์กรต้องการ และ  
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พร้อมที่จะปฏิบัติงานกับองค์การในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี รวมทั้ งสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 212 
สุจิตรา ธนานันท์ ได้กล่าวถึงเป้าหมายของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบ่งออกเป็น  
1) เป้าหมายระดับองค์การ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน าวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด และพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ให้ได้ผลงานสูงสุด เพื่อความก้าวหน้าของงานและการเติบโตขององค์การ 2) เป้าหมายระดับบุคคล 
เพื่อความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นต าแหน่ง เพื่อเรียนรู้งานและลดความเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน  
และเพื่อเข้าใจความมุ่งหมายขององค์การที่จะปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 213 อรุณ รักธรรม ได้กล่าวถึง 
เป้าหมายของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 1) เป้าหมายขององค์การ  
มีจุดประสงค์เพื่อสอนแนะวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดและการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานสูงสุด  
ลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงการจัดวางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วย  
ในการพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อความก้าวหน้าของงานและการขยายตัวของ 
องค์การ 2) เป้าหมายของบุคคล เพื่อความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นต าแหน่ง เพื่อเรียนรู้งานและลด
ความเสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้าง  
ขวัญในการปฏิบัติงาน เพื่อเข้าใจในนโยบายและความมุ่งหมายขององค์การที่จะปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
และเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน214 จิตติมา อัครธิติพงศ์ ได้จ าแนกประเภทของการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการปฐมนิเทศ 
(Orientation) เป็นกิจกรรมการแนะน าบุคลากรขององค์การที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ให้รู้จักโครงการ  
ลักษณะงาน ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับงานและ 
กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การได้ โดยให้รู้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติ
มาตรฐาน ค่านิยม และรูปแบบพฤติกรรมตามความคาดหวังขององค์การ 2) การพัฒนาทรัพยากร  
มนุษย์โดยการศึกษา (Education) เป็นการจัดให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้เพื่อมุ่งงานในอนาคต 
การศึกษาจึงสัมพันธ์กับการพัฒนาอาชีพและเป็นสิ่งที่ริเริ่มโดยบุคคล ซึ่งประกอบด้วยการศึกษา  
เพื่อให้ได้พื้นฐานที่จ าเป็นในงาน การศึกษาเพื่อเพิ่มการเป็นวิชาชีพ และการศึกษาต่อเนื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยการให้การศึกษาอาจจะท าได้โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษา 

                                                            
212นิสดารก์ เวชยานนท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.

620 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร,์ 2548), 312-315. 
213สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็นเพรส, 

2555), 22. 
214อรุณ รักธรรม, อ้างถึงใน สุจิตรา ธนานันท,์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็นเพรส, 2555), 22. 
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เพิ่มเติมจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การที่องค์การใด 
จะให้โอกาสทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาโดยการศึกษาได้มากน้อยเพียงใด หรือโดยระบบใด ขึ้นอยู่  
กับนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์การแต่ละองค์การ โดยการศึกษาจะต้องมี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การ  
จึงจะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 3) การพัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรม (Training) เป็นวิธีการที่ใช้ได้กับการพัฒนาบุคลากรทั่วไปๆ  
บางเรื่องเน้นเพ่ือให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ทดลองปฏิบัติงานจริง และใช้การ 
ฝึกอบรมยกระดับความสามารถของบุคลากรซึ่งประกอบด้วย ความรู้ในเชิงการจัดการ ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ 
และหลากหลาย มีความพร้อมในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้แก่
องค์การมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดท าขึ้นอย่างมีระบบเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้ดีขึ้น น าไปสู่การเพิ่มผลผลิต  
และก่อให้เกิดผลส าเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์การ นอกจากนั้นการฝึกอบรมยังเป็นสิ่งที่  
เสริมสร้างทักษะความช านาญในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งในปัจจุบันและ 
อนาคต 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาปัจเจกบุคคล ( Individual Development) 
เป็นการพัฒนาที่มุ่งให้ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ทรัพยากรมนุษย์ขององค์เป็นรายบุคคล ให้  
ทรัพยากรมนุษย์แต่ละรายมีความสามารถไปในทิศทางตามการเปลี่ยนแปลงขององค์การได้ เป็นการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์การ เป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงสูง การพัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา และการฝึกอบรมเพราะการพัฒนาการเรียนรู้จะเน้นที่บุคคลซึ่งเป็น
การยากที่จะเห็นได้ว่าบุคคลที่ได้รับการพัฒนาจะเรียนรู้ได้ บางรายอาจไม่สามารถเรียนรู้ได้ จะท าให้ 
องค์การต้องเสียเวลา เสียทรัพยากร และเสียโอกาสได้ การพัฒนาขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับบุคคล การพัฒนาประเภทปัจเจกบุคคล จะเป็นการพัฒนาที่องค์การ  
เป็นผู้ด าเนินการเพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นใจ และช่วยให้เกิดสิ่งใหม่กับองค์การโดยผ่านการเรียนรู้  
เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับแต่ละบุคคลในองค์การได้เติบโต ท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ประสิทธิภาพ  
สูงขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์และความรู้จากการท างาน เพราะมีรูปแบบหลากหลาย 
ที่ท าให้ผู้ต้องการพัฒนาตนเองสามารถเรียนรู้ได้ 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาสาย 
อาชีพ (Career Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติของ
บุคลากรให้ด าเนินไปตามที่องค์การต้องการ ช่วยให้บุคลากรเติบโตก้าวหน้ าในอาชีพที่ปฏิบัติอยู่  
เป็นการแสดงให้บุคลากรมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ ผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงจะ  
ได้รับจากการปฏิบัติงาน โอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ ได้รับประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง และการ  
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เปลี่ยนแปลงสถานภาพของบุคลากรในลักษณะของการสร้างความก้าวหน้าในงานอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ 
ให้สูงขึ้น การพัฒนาสายอาชีพเป็นกิจกรรมสองด้าน คือ ด้านองค์การ และด้านตัวบุคคล การพัฒนา 
สายอาชีพด้านองค์การจะเน้นที่งานและการสร้างสายอาชีพเพื่อให้เห็นเส้นทางความก้าวหน้าในการ
ท างานซึ่งเป็นเส้นทางที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ส่วนการพัฒนาสายอาชีพด้านบุคคลจะเน้นที่ความ 
ต้องการของบุคคลมากกว่าองค์การ ซึ่งแต่ละบุคคลต้องวางแผนอาชีพของตนเอง 6) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาองค์การ (Organization Development) การพัฒนาองค์การเป็นสิ่งที่ 
มีผลต่อเนื่องมาจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาปัจเจกบุคคล 
และการพัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาองค์การจึงมุ่งที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การทั้งหมด 
อย่างเป็นระบบ การพัฒนาองค์การต้องอาศัยกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์ เน้นการ
ก าหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการที่มุ่งเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ การปฏิบัติงานของบุคคลในกลุ่ม
ต่างๆ ขององค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเจริญเติบโตของบุคลากรในด้านอาชีพและในองค์การ  
การพัฒนาองค์การต้องมีการวางแผนระยะยาวและต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรและองค์การ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเทคโนโลยี วัฒนธรรมองค์การ ระบบ วิธีการที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมาใช้กับ 
การพัฒนาองค์การคือ การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ในองค์การ ซึ่งต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ 
สภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว 7) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการพัฒนาตนเอง (Self-Development)  
เป็นการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย การพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
ตนเอง และการพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง องค์การ และผู้อื่น เป็นทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด าเนินชีวิต 
ด้วยความเป็นสุขทั้งกายและใจ215 โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ 1) การศึกษา (Education) คือ การมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการ
ด าเนินชีวิตและเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 2) การฝึกอบรม (Training) คือ การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปฐมนิเทศ คือ การให้ข้อมูลกับผู้เริ่ม 
งานใหม่ กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบและวิธีการปฏิบัติงานเบื้องต้น  
3) การสนับสนุน (Supporting) จะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพเฉพาะบุคคล 
ในการปฏิบัติงาน สามารถท าได้โดยการฝึกสอน เพื่อพัฒนาทักษะ ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข และขัด
เกลาจนบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 216  

                                                            
215จิ ต ติ ม า  อั ค ร ธิ ติ พ ง ศ์ , ก า รพัฒน าท รั พ ย าก รมนุ ษ ย์ : Human Resource 

Development (เอกสารประกอบการสอน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556), 23-31. 
216โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: รูปแบบ วิธีการ และแนวทางการ

น าไปปฏิบัติ,” วารสารปัญญาภิวัฒน์ 4, 2 (2556): 105-108. 
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โสภณ ภูเก้าล้วน และฐิติวรรณสินธุ์นอก ได้กล่าวถึง การแบ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ออกเป็น  
2 ประเภท คือ 1) การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และ 
ทัศนคติของพนักงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในการท างานได้ดียิ่งขึ้น มีความเข้าใจ 
ในสภาพสังคม การศึกษาจึงมุ่งเน้นการถ่ายทอด หลักการ ทฤษฎี หรือข้อเท็จจริง ที่มนุษย์จะสามารถ
น าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับตัวในสิ่งแวดล้อมของตนได้ 2) การฝึกอบรม (Training) คือ  
กระบวนการเพิ่มความถนัด (Aptitude) ทักษะ (Skill) ความสามารถ และสมรรถนะส่วนบุคคล 
(Individual Capacity) ในการปฏิบัติงานแต่ละอย่างให้แก่พนักงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น  
2.1) การฝึกอบรมการจัดการ (Management Training) คือ ความถนัดที่พนักงานทุกสายการ
ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้ เช่น การจัดการ การวางแผน การสื่อข้อความที่มีประสิทธิภาพ การติดตาม  
งาน หรือการประเมินผลงาน เป็นต้น 2.2) การฝึกอบรมเฉพาะกิจการ (Functional Training) คือ 
ความถนัดเฉพาะสาขาที่พนักงานแต่ละสายการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องรู้ เข้าใจ และปฏิบัติได้ แต่ถ้า  
ไม่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในสายงานนี้ก็ไม่จ าเป็นต้องฝึกฝน เช่น การฝึกอบรมช่าง พนักงานพิมพ์ดีด  
พนักงานการเงิน พนักงานจัดซื้อ เป็นต้น217 ธีระเดช ริ้วมงคล ได้กล่าวถึง การแบ่งประเภทของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามกิจกรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) กิจกรรมด้านการ 
บริหาร เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้ที่อยู่ในระดับบริหารทุกระดับ โดยใช้
กิจกรรมหลายๆ อย่าง ซึ่งอาจอยู่ในลักษณะของการสับเปลี่ยนหมุนเวียนลักษณะงาน การสับเปลี่ยน 
สถานที่ท างาน การแบ่งความรับผิดชอบ การมอบหมายให้ท างานพิเศษ เป็นต้น 2) กิจกรรมด้านการ
ปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติงาน เช่น การจัด 
ฝึกอบรมภายในองค์กร การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การไปศึกษาดูงาน เป็นต้น 3) กิจกรรมด้านแผนงานอาชีพ เป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ให้กับบุคลากรเพื่อพัฒนางานอาชีพที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ เช่น การพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะก่อนที่จะเข้าสู่ต าแหน่ง  
การมอบให้ท างานเฉพาะอาชีพ เป็นต้น 4) กิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากร เป็นกิจกรรมที่เน้นการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับในองค์การ เป็นกิจกรรมที่องค์การส่งเสริมให้ 

                                                            
217โสภณ ภูเก้าล้วน และ ฐิติวรรณ สินธุ์นอก, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับ

ผู้จัดการในสายงานในทศวรรษหน้า: Human Resource Management For Line Managers 
In The Next Decade (กรุงเทพฯ: อีเทอร์นิต้ีไอเดีย 168 จ ากัด, 2557), 121. 
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บุคลากรกระท าร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการร่วมมือกันพัฒนางานหรือคุณภาพชีวิตการท างาน  
เช่น กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ กิจกรรม 5 ส. เป็นต้น218 

องค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
พิชิ ต  เทพวรรณ์  ได้ กล่ า วถึ งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource  

Development : HRD) ประกอบไปด้วย การศึกษา คือ การพัฒนาของการเรียนรู้ที่เป็นความนิยม 
และความเข้าใจที่เป็นความต้องการในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะต่างกับความรู้และทักษะที่มีความสัมพันธ์ 
โดยตรงกับกิจกรรมในการด าเนินชีวิตเพียงอย่างเดียว การพัฒนา คือ การเจริญเติบโตหรือการตระหนัก 
ถึงความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละบุคคล โดยผลการเรียนรู้และได้ประสบการณ์จากการ  
เรียนรู้ การฝึกอบรม เป็นแผนการและระบบการปรับปรุงพฤติกรรมซึ่งผ่านการเรียนรู้ หรือรายการ  
ที่บุคคลสามารถพัฒนาการท างานให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นแบบถาวร ที่มีผลต่อการปฏิบัติหรือประสบการณ์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้
ทรัพยากรมนุษย์ทั่วทั้งองค์การมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การ เพราะสภาพแวดล้อมขององค์การอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ โดยกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คนเริ่มตั้งแต่เมื่อทรัพยากรมนุษย์เข้ามาร่วม  
ในองค์การและด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยังรวมไปถึงการ  
วางแผนอาชีพ (Career Planning) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 
ด้วยการวางแผนอาชีพ เป็นกระบวนการก าหนดเป้าหมายของทรัพยากรมนุษย์ และก าหนดวิธีการ  
ปฏิบัติเพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น พนักงานจะได้รับการ
ประเมินเพื่อพิจารณาว่าการปฏิบัติงานของตนได้ผลดีเพียงใด และจะช่วยให้พนักงานมีโอกาสรู้ถึง 
จุดแข็งของตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้เป็นพนักงานที่สามารถสร้างผลงานได้เพิ่ม  
สูงขึ้น219 จิตติมา อัครธิติพงศ์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าประกอบด้วยหน้าที่ย่อยๆ  
3 หน้าที่ ได้แก่ 1) การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล (Training and Development) หน้าที่ในด้าน
การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด โดยมีความคล้ายคลึง 
กันในแง่ของวิธีการเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะและปรับทัศนคติ แต่แตกต่างกันในแง่ของ
จุดมุ่งหมาย คือ การฝึกอบรมจะเน้นที่การสร้างเสริมความรู้  พัฒนาทักษะ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ให้แก่บุคคลให้สามารถปฏิบัติงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิผล ในขณะที่การพัฒนาจะมุ่งเน้นที่การ 

                                                            
218ธีระเดช ริ้วมงคล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development,  

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 55-56. 
219พิชิต เทพวรรณ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2554), 26-29. 
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เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และปรับเปลี่ยนทัศนคติส าหรับงานที่บุคคลจะต้องรับผิดชอบ 
ในอนาคต 2) การพัฒนาองค์การ (Organization Development) อาจพิจารณาได้ทั้งในมิติของ 
มหภาคและมิติของจุลภาค หากพิจารณาการพัฒนาองค์การในมิติของมหภาคแล้ว เป็นกระบวนการ
ปรับปรุงองค์การให้กลับสู่สภาวะใหม่ที่เกือบจะเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม โดยเน้นให้องค์การ  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะน าเอาความใหม่และนวัตกรรมทั้งทางด้านเทคนิค วิทยาการและ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามาสู่องค์การ การพัฒนาองค์การในแง่ของจุลภาค เป็นความพยายาม  
อย่างมีแบบแผนที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ เป็นความพยายามที่จะท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งระบบ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง 
วัฒนธรรมขององค์การมากกว่าการเปลี่ยนแปลงบุคคล แต่การเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เกิดขึ้น  
เป็นผลพลอยจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การด้วย 3) การพัฒนาอาชีพ (Career  
Development) การด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในองค์การ เป็น 
กระบวนการที่ท าให้บุคคลได้ตระหนักรู้ถึงความสนใจของตนเกี่ยวกับงาน รวมทั้งเข้าใจถึงความมี  
คุณค่าและจุดเด่นจุดด้อยของตนเอง รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งต่างๆ ภายใน
องค์การ ท าให้สามารถระบุเป้าหมายอาชีพของตน และจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
อาชีพของตน220 ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ได้กล่าวถึงมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบ่งได้ 
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เป้าหมาย คือ การยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะของ 
พนักงานในขณะนั้น ให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้นๆ ได้ ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้ทันที 2) การศึกษา (Education) เป็นวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง เพราะ 
การให้การศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการ  
ปรับตัวในทุกๆ ด้านให้กับบุคคลโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับงานของพนักงานในอนาคต เพื่อเตรียมพนักงานให้
มีความพร้อมที่จะท างานตามความต้องการขององค์กรในอนาคต 3) การพัฒนา (Development)  
เป็นกระบวนการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ได้มุ่งตัวงาน แต่มี  
จุดเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์กรต้องการ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรในอนาคต 
เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว221 สุจิตรา  

                                                            
220จิ ต ติ ม า  อั ค ร ธิ ติ พ ง ศ์ , ก า รพัฒน าท รั พ ย าก รมนุ ษ ย์ : Human Resource  

Development (เอกสารประกอบการสอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 2556),  
118-119. 

221ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล และคณะ, ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), 89. 
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ธนานันท์ ได้กล่าวถึง กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  
การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา และการเรียนรู้ ดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 ตารางกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การฝึกอบรม การศึกษา การพัฒนา การเรียนรู ้

เน้นที่งาน เน้นที่ตัวบุคคล เน้นที่องค์การและสังคม 
เน้นที่บุคคลทุกระดับ
ในองค์การและสังคม 

ที่มาปรับจาก : Pace, W. R., Smith, Philip C., Mills, Gordon E., Human Resource  
Development: The Field (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1991), อ้ า ง ถึ ง ใ น  สุ จิ ต ร า  
ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็นเพรส, 2555), 23. 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ จะประกอบไปด้วยระบบย่อย 4 ระบบ คือ  
ระบบการฝึกอบรม ระบบการศึกษา ระบบการพัฒนา และระบบการเรียนรู้ ทั้งนี้ ระบบย่อยทั้ง  
4 ระบบมีความสัมพันธ์กับองค์ความรู้ของวิทยาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จิตวิทยาการเรียนรู้  
(Learning Psychology) การรับรู้  (Perception) แรงจู ง ใจ  (Motivation) พฤติกรรมองค์การ  
(Organization Behavior) การยอมรับและการต่อต้านการเปลี่ ยนแปลง (Acceptance and  
Resistance to Change) การพัฒนาองค์การ (Organization Development) และการพัฒนาการ 
บริหาร (Management Development) นอกจากนี้ กิจกรรมทั้ง 4 กลุ่ม ยังมีความแตกต่างกัน 
ในเรื่องอ่ืนๆ ได้แก่ การพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจ การประเมิน และอัตราการเสี่ยง ดังตารางที่ 7222 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
222สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็นเพรส,  

2555), 23. 
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ตารางที่ 7 ตารางความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรม การศึกษา การพฒันา และการเรียนรู้ 

กิจกรรม จุดเน้น 
การพิจารณาเชิง

เศรษฐกิจ 
การประเมินผล 

ความ
เสี่ยง 

การฝึกอบรม งานปัจจุบัน เป็นค่าใช้จ่าย จากการปฏิบัติ ต่ า 

การศึกษา งานในอนาคตซึ่งแต่ละ
คนต้องศึกษาไว้ 

การลงทุนระยะสั้น จากการปฏิบัติใน
อนาคต 

ปานกลาง 

การพัฒนา คนและงานในอนาคต การลงทุนระยะยาว ท าได้ยากมาก สูง 

การเรียนรู้ คนและงานในอนาคต การลงทุนระยะยาว จากการปฏิบัติใน
อนาคต 

ปานกลาง 

 

ที่มา : สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็นเพรส,  
2555), 23. 
 

ความหมายการฝึกอบรม 
สุจิตรา ธนานันท์ ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมมีลักษณะที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ ประการแรก  

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อหาทางให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
รวมทั้งทัศนคติของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มผลผลิต และเกิดผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมายขององค์การ ประการที่สอง การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลได้
เรียนรู้และมีความช านาญเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมุ่งให้คนได้เกิดการเรียนรู้เรื่องใดเรื่อง 
หนึ่งโดยเฉพาะและเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในทางที่ต้องการ ประการที่สาม การฝึกอบรม
เป็นการให้ค าแนะน าและเป็นการฝึกให้มีระเบียบวินัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความช านาญ 
เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง เพื่อให้สามารถที่จะก้าวต่อไปในอนาคต 
และ ประการสุดท้าย การฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มพูนความถนัดทางธรรมชาติ หรือความ 
ช านาญ ความสามารถของบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 223 วิชัย โถสุวรรณจินดา  
ได้กล่าวถึง การฝึกอบรม คือ การท าให้คนเหมาะสมกับงาน โดยเน้นการพัฒนาคนไปสู่ต าแหน่งหน้าที่ 

                                                            
223สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development,  

พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส, 2551), 24. 
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หรืออาชีพซึ่งเป็นวิธีในการเพิ่มสมรรถนะในการท างานของพนักงานทั้งด้านความคิด การกระท า  
ความสามารถ ความรู้ ความช านาญและการแสดงออก และยังเป็นกระบวนการที่ใช้เสริมความรู้ 
ทักษะในการท างาน และความสามารถของบุคคลให้สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้224 
ดนัย เทียนพุฒิ ได้กล่าวถึง กระบวนการในการฝึกอบรม ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน  
ดังนี้ 1) การก าหนดหรือวิเคราะห์ความจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Analysis or Needs  
Assessments) ความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยพิจารณาถึงสิ่งที่ขาด 
หรือบกพร่องบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่ต้องการกับที่เป็นอยู่จริง ยังพิจารณาถึง
โอกาสหรือศักยภาพในการปรับปรุงผลงาน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการจูงใจคนให้ปรับปรุงหรือ 
สร้างโอกาสเพื่อความส าเร็จ 2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม (Development and 
Design Training Program) ต้องมีการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย การก าหนด 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตร  
การคัดเลือกวิทยากร การเลือกเทคนิคและวิธีการในการฝึกอบรม 3) การบริหารหลักสูตร (Training  
Delivery) ในขั้นตอนนี้ สามารถก าหนดช่วงเวลาของกิจกรรมต่างๆ ออกเป็นสามระยะ ได้แก่ 
ระยะแรก เป็นการวางแผนจัดหลักสูตรการฝึกอบรม ระยะที่สอง การด าเนินการฝึกอบรม จะเป็นการ 
จัดเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่และพิธีการ ระยะที่สาม การด าเนินการเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม 
ได้แก่ การจัดท ารายงานผลการฝึกอบรมโดยหน่วยงานฝึกอบรม 4) การประเมินและติดตามผลการ 
ฝึกอบรม (Training Evaluation and Follow Up) จะประกอบไปด้วย 4.1) การประเมินการเรียนรู้ 
เพื่อต้องการทราบผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 4.2) การประเมินปฏิกิริยา  
เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นหรอทัศนคติต่อการฝึกอบรม 4.3) การประเมินพฤติกรรม เพื่อต้องการ
ทราบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน และ 4.4) การประเมินผลลัพธ์ เพื่อต้องการทราบว่า 
ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ 225 อนิวัช แก้วจ านง ได้กล่าวถึง  
การฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเพื่อท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเรียนรู้จนสามารถ 
พัฒนาเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานและหน่วยงานในองค์การ การฝึกอบรมจะด าเนินการอย่างต่อเนื่องไม่มีวัน  

                                                            
224วิชัย โถสุวรรณจินดา , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , พิมพ์ครั้งที่  4 (กรุงเทพฯ :  

ส านักพิมพ์โฟรเพซ, 2551), 65. 
225ดนัย เทียนพุฒิ, กลยุทธ์การพัฒนาคน : ส าหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพโปรแกรม 1 

การจัดท าแบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (กรุงเทพฯ: บุ๊คแบงก,์ 2540), 77-81.  
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สิ้นสุดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม226 พิชิต เทพวรรณ์ ได้กล่าวถึง การฝึกอบรมว่า  
การฝึกอบรมเป็นวิธีการเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้หรือทักษะ ตลอดจนมีพฤติกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่พนักงานได้รับการมอบหมาย227 ชูชัย สมิทธิไกร ได้กล่าวถึงการฝึกอบรม คือ  
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างหรือเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ 
เจตคติ อันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การฝึกอบรมสามารถจ าแนกได้เป็น 
หลายประเภท โดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆ เช่น แหล่งของการฝึกอบรม ทักษะที่ต้องฝึก เป็นต้น228 ธีระเดช  
ริ้วมงคล ได้กล่าวถึง การอบรม (Training) เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการท างานปัจจุบัน เพื่อให้น า
สิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ได้ทันที229 เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ ได้กล่าวถึง การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ 
ที่ได้จัดระเบียบแล้ว ที่จะช่วยเพิ่มพูนสมรรถภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านทัศนคติ 
(Attitude) พฤติกรรมทั่วไป (General Behavior) ความถนัด Aptitude) ความช านาญ (Skill) ความรู้  
(Knowledge) และความสามารถ (Capacity) ของบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น230 โน (Noe)  
ได้อธิบายการฝึกอบรม ไว้ว่า การฝึกอบรม หมายถึง ความพยายามของบริษัทที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานในการเรียนรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน ความสามารถนี้
รวมถึง ความรู้ ทักษะ หรือพฤติกรรมที่มีผลอย่างส าคัญต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน231 สวอนสัน  
และฮอลตัน (Swanson & Holton) ได้อธิบายการฝึกอบรมไว้ว่า การฝึกอบรมเป็นกระบวนการ 
ที่พัฒนาทักษะ มีการให้ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมคุณลักษณะต่างๆ เพื่อช่วยให้บุคคลที่ท างาน 
อยู่ในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของตนมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรม จะช่วยให้

                                                            
226อนิวัช แก้วจ านงค์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Management  

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์น าศิลป์โฆษณา, 2552), 165. 
227พิชิต เทพวรรณ์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2554), 87. 
228ชูชัย สมิทธิไกร , การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ , พิมพ์ครั้งที่  7 (กรุงเทพฯ : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 19. 
229ธีระเดช ริ้วมงคล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development,  

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 6. 
230เสาวลักษณ์ สิงหโกวินท์ , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ : Human 

Resource Development in Organization, พิมพ์ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการ
สอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 6. 

231Noe, R. A., Employee Training & Development, 2nd ed. (McGraw-Hill, 
Boston, 2002), 4.  
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องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย232 มอนดี้ และโน (Mondy and Noe) ให้ความหมาย 
ของการฝึกอบรมและการพัฒนาไว้ว่า การฝึกอบรม (Training) หมายถึง กิจกรรมการพัฒนาเพื่อให้
ผู้ เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงานปัจจุบัน และเป็นการแสดงถึงวิธีการปฏิบัติงาน  
การพัฒนา (Development) หมายถึง การเรียนรู้ และให้ความส าคัญมากกว่างานปัจจุบันที่ท าอยู่  
และมุ่งเน้นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) 
เป็นหัวใจส าคัญของความพยายามในการออกแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความสามารถและ  
ศักยภาพของพนักงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การให้ดียิ่งขึ้น 233 โกเมซ บัลคินและคาร์ดี้  
(Gomez Balkin and Cardy) ได้กล่าวถึง การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการในการเตรียมพนักงาน
ด้วยทักษะพิเศษหรือให้ความช่วยเหลือเพื่อให้พนักงานมีผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น ส่วนการพัฒนาเป็น  
ความพยายามในการเตรียมการเพื่อให้พนักงานมีความสามารถตามที่องค์การต้องการในอนาคต 234 
จอห์นสัน (Johnson) กล่าวถึงการฝึกอบรมมีบทบาทในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การได้ 
หลายๆ ทาง ดังนี้ 1) ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และเจตคติของพนักงาน การฝึกอบรม
จะช่วยปรับปรุงให้พนักงานมีคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการท างานดีขึ้นกว่าเดิม อันจะส่งผลให้ผลผลิต 
เพิ่มสูงขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 2) ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าจ้างแรงงานโดยการลดปริมาณ 
เวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ แต่ยังได้สินค้าหรือบริการที่มีปริมาณและคุณภาพคงเดิม  
3) ช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยการลดปริมาณสินค้าที่ผลิตอย่างไม่ได้มาตรฐาน 4) ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารบุคคล โดยการลดอัตราการลาออกจากงาน การขาดงาน การมาท างานสาย อุบัติเหตุ  
การร้องทุกข์ 5) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยช่วยปรับปรุงระบบการให้บริการหรือ
ส่งสินค้าแก่ลูกค้า 6) ช่วยพัฒนาพนักงานเพื่อใช้เป็นก าลังทดแทนในอนาคต การฝึกอบรมบุคลากรจะ 
ช่วยให้องค์การมีก าลังทดแทนได้ทันท่วงที ถ้ามีพนักงานบางส่วนเกษียณ หรือลาออกจากการท างาน 
7) ช่วยตระเตรียมพนักงานก่อนก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น 8) ช่วยขจดัความล้าหลังด้านทักษะ  
เทคโนโลยี วิธีการท างาน และการผลิต การฝึกอบรมจะช่วยให้พนักงานขององค์การมีความรู้ ทักษะ 

                                                            
232Swanson, R. A. and Holton, E. F., Foundations of Human Resource 

Development (Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, 2001), 204. 
233Noe, Robert M and Mondy, R. Wayne., Human Resource Management, 

9th ed. (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005), 202.  
234Luis R. Gómez-Mejía. David B. Balkin. and Robert L. Cardy., Managing 

Human Resources, 4th ed. (New Jersey: Pearson Prenticd Hall, 2004), 206, อ้ า ง ถึ ง ใ น  
อนิวัช แก้วจ านงค์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Management (กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์น าศิลป์โฆษณา, 2552), 152. 
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และความสามารถที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และช่วยให้องค์การสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้  
9) ช่วยให้การประกาศใช้นโยบายหรือข้อบังคับขององค์การ ซึ่งได้รับการแก้ไขหรือร่างขึ้นมาใหม่
เป็นไปอย่างราบรื่น 10) ช่วยปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การรวมทั้งช่วย 
เพิ่มพูนขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานด้วย235 แนดเลอร์ และแนดเลอร์ (Nadler 
and Nadler) ได้กล่าวถึง การฝึกอบรม (Training) ว่าเป็นกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้น 
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เป้าหมายคือ การยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะของ 
พนักงานในขณะนั้นให้สามารถท างานในต าแหน่งนั้นๆ ได้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้  
ไปใช้ได้ทันที236  

ความหมายการพัฒนา 
สุจิตรา ธนานันท์ ได้กล่าวถึง การพัฒนา เป็นกิจกรรมการพัฒนาโดยมุ่งเน้นที่คนและงาน 

ในอนาคต ซึ่งถือเป็นการลงทุนในระยะยาว เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตขององค์การ ซึ่งกิจกรรมการ
พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น จะประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย์ในระดับบุคคล การพัฒนาสายงานอาชีพ และการพัฒนาองค์การ 237 ธีระเดช  
ริ้วมงคล ได้กล่าวถึงการพัฒนา (Development) ว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการพัฒนา
องค์การในอนาคต238 แนดเลอร์ และแนดเลอร์ (Nadler and Nadler) ได้กล่าวถึง การพัฒนา  
(Development) ว่าเป็นกระบวนการปรับปรุงองค์การให้มีประสิทธิภาพ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ตัวงาน แต่มีจุดเน้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่องค์การต้องการ การพัฒนา  

                                                            
235Johnson, R. B., Organization and management of training. In R. L. Craig 

(Ed.), Training and development handbook: A guide to human resource 
development, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 1976) อ้ า งถึ ง ใน  ชู ชั ย  สมิทธิ ไกร , การ
ฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2554), 14-15. 

236Nadler, L., and Nadler, Z., Corporate human resource Development, 
(New York: Van Nostrand Rcinhold, 1980), อ้างถึงใน ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์, หลักบริหารพัฒนา
ท รั พ ย า ก รมนุ ษ ย์ : Human Resource Management and Development ( ก รุ ง เ ทพฯ :  
ดร.เพชรส านักพิมพ,์ 2557), 26. 

237สุ จิ ต ร า  ธ น า นั น ท์ , ก า ร พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ : Human Resource  
Development, 36. 

238ธีระเดช ริ้วมงคล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development,  
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 6. 
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องค์การนั้นจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์การเพื่อการปฏิบัติขององค์การในอนาคต 239 
เพส สมิธ และ มิลส์ (Pace, Smith and Mills) ให้ค าจ ากัดความของการพัฒนาบุคคล (Individual  
Development – ID) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยให้พนักงานระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของตน  
สร้างความแข็งแกร่งจากจุดแข็งและท าการแก้ไขจุดอ่อนและใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เพื่อท าให้ 
องค์การมีประสิทธิผลในขณะเดียวกันก็บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคลของตนเองด้วย240  

ความหมายการเรยีนรู ้
สุจิตรา ธนานันท์ ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ เป็นกระบวนการของการได้มาซึ่งความรู้  

อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร ซึ่งการเรียนรู้มีอยู่  
3 ระดับ คือ การเรียนรู้ในระดับบุคคล การเรียนรู้ในระดับกลุ่ม และการเรียนรู้ในระดับองค์การ 241  
อนิวัช แก้วจ านงค์ ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ หมายถึง การท าความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคคล
และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกต่อบุคคลอื่นไปในทางที่ดีอย่างถาวร 242 ธีระเดช  
ริ้วมงคล ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการในการเปลี่ยนแปลงความสามารถและ
พฤติกรรมอย่างถาวรของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียน การฝึกฝน การฝึกปฏิบัติ และจาก  
ประสบการณ์ของบุคคลผู้นั้น243 Leopold ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ได้มาจาก 
ประสบการณ์อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวรของแต่ละบุคคล รวมถึงการ 
เปลี่ยนแปลงค่านิยมพื้นฐานของพฤติกรรม เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  

                                                            
239Nadler, L., and Nadler, Z., Corporate human resource Development 

(New York: Van Nostrand Rcinhold, 1980), อ้างถึงใน ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์, หลักบริหารพัฒนา
ท รั พ ย า ก รมนุ ษ ย์ : Human Resource Management and Development ( ก รุ ง เ ทพฯ :  
ดร.เพชรส านักพิมพ,์ 2557), 26-27. 

240Pace, R. W., Smith, P. C. and Mills, G. E., Human Resource Development 
(The Field, Prentice Hall, New Jersey, 1991), 6.  

241สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development,  
พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส, 2551), 36. 

242อนิวัช แก้วจ านงค์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Management  
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์น าศิลป์โฆษณา, 2552), 141. 

243ธีระเดช ริ้วมงคล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development, 
พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 116. 
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ที่มีการเปลี่ยนแปลง244 เรย์โนลดส์, แซมบรูค และสเตวาร์ต (Reynolds, Sambrook, and Stewart)  
นิยาม การเรียนรู้ ว่าคือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  ความรู้  หรือทักษะ  ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
เชิงกายภาพโดยชัดแจ้งเปิดเผยหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิดและการรับรู้ก็ได้245 เวอเนอร์  
และดีไซมอน (Werner and DeSimone) ได้กล่าวถึง การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร 
อันเป็นผลมาจากพฤติกรรม กระบวนการรับรู้หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ 
จากสิ่งหนึ่งกับสภาพแวดล้อม246 

ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
อนิวัช แก้วจ านงค์ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถจ าแนก 

ได้ ดังนี้ 1) ความส าคัญต่อองค์การ โดยอาจเป็นนโยบายหรือเป้าหมายขององค์การที่ต้องการเห็น 
พนักงานในองค์การมีการพัฒนาไปในแนวทางที่สามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์การได้ 
สามารถลดความสิ้นเปลืองในการท างานและสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน  
สามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้  
ซึ่งจะท าให้องค์การสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันด้วยสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในสายตา
ขององค์การภายนอกรวมถึงในตลาดแรงงานด้วย 2) ความส าคัญต่อพนักงาน อาจกล่าวได้ว่าทุกคน  
ย่อมต้องการพัฒนาตนเองไปในแนวทางที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การ เนื่องจากทุกคน 
ต้องการความมั่นคง ความปลอดภัย และความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน ดังนั้นเพื่อให้ได้มา
ซึ่งความต้องการของตนเองก็ย่อมต้องเรียนรู้ศึกษาหาประสบการณ์และฝึกอบรมให้มากขึ้นเพื่อให้  
สามารถปฏิบัติงานในปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อ 
ก้าวสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต247 จิตติมา อัครธิติพงศ์ ได้กล่าวถึงความส าคัญของการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดังนี้  1) คนคือ สินทรัพย์ที่ส าคัญ และองค์การสามารถใช้ศักยภาพของ  

                                                            
244Leopold, Jhon., Human Resources in Organizations (England: Asford 

Colour, Gosport, 2002), 174, อ้างถึงใน สุจิตรา ธนานันท์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human 
Resource Development, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส, 2551), 29. 

245Reynolds, A., Sambrook, S., and Stewart, J., Dictionary of HRD (Hampshire: 
Gower Publishing, 1993), 128, อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: 
Human Resource Development (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 79. 

246Jon M., Werner and Randy L., DeSimone, Human Resource Development,  
6th ed. (U.S.A.: South-Western, 2012), 67. 

247อนิวัช แก้วจ านงค์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Management  
(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์น าศิลป์โฆษณา, 2552), 140. 



 123 

 

ปัจเจกบุคคลให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยให้สิ่งแวดล้อมและโอกาสในการพัฒนา ด้วยการส่งเสริมและ 
ให้รางวัลส าหรับสิ่งใหม่ๆ และความสร้างสรรค์ 2) สมรรถนะสามารถพัฒนาได้ในคน ณ จุดใดจุดหนึ่ง 
ของเวลา และองค์ต้องสนับสนุนการส่งเสริมสมรรถนะ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้คุณภาพของ 
ชีวิตการท างานที่สูงผ่านโอกาสของอาชีพที่มีความหมายความพอใจในงาน และการพัฒนาวิชาชีพ  
4) ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นความผาสุกของมนุษย์ และความเจริญงอกงามในองค์การ  
5) นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นความสัมพันธ์เป็นศูนย์กลาง และระดับของความสัมพันธ์ 
ภายใต้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ ตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่ 8 ชั่วโมงต่อวัน 6) ถ้าพนักงานรับรู้  
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความงอกงาม มันจะมีการตอบสนองในทางบวกโดยอัตโนมัติในการจับคู่  
การดลใจของปัจเจกบุคคลกับความต้องการขององค์การ 7) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ต้องมีการวางแผน และเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิผล 8) สัญญาณที่ให้กับพนักงานที่ว่า  
ฝ่ายบริหารเชื่อว่า พวกเขามีความส าคัญและควรจูงใจพวกเขาให้ได้รับทักษะใหม่ๆ และรางวัล  
9) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อให้เกิดพันธะผ่านการสื่อความหมายในค่านิยม 10) การพัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย์ก่อให้เกิดเอกลักษณ์กับเป้าหมายองค์การโดยผ่ายความเข้าใจดีกว่าของพนักงาน  
11) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้การสื่อความหมายเปิดสองทาง และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่าย
บริหารกับพนักงาน 12) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โฟกัสไปยังความพอใจในความต้องการผ่าน 
ผลสัมฤทธิ์และการยอมรับ 13) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้การเพิ่มเนื้อหางานผ่านการฝึกอบรม 
และการได้มาซึ่งทักษะใหม่ๆ 14) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มความตระหนักในความส าคัญของ  
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของพนักงานที่ตามมา248 ธีระเดช ริ้วมงคล ได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีบทบาทที่ส าคัญคือ 1) บทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของบุคลากร/องค์การ ในการเพิ่ม/เสริมความรู้ ความช านาญ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององค์การ  2) บทบาทในการลดความสูญเสียต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะ 
เป็นความสูญเสียด้านวัตถุดิบ เวลา ทรัพย์สิน ชีวิต ที่อาจจะเกิดขึ้นในการท างาน 3) บทบาทในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  
การประสานงานกับเพ่ือนร่วมงาน หรือปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่งถ้าได้มีการพัฒนาและอบรม
ร่วมกันแล้ว ก็จะสามารถลดและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 4) บทบาทในการปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบงานให้กับบุคลากร หน่วยงาน และองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการท างาน  
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบต่างๆ ในองค์การ หรือแม้แต่การพัฒนา

                                                            
248จิ ต ติ ม า  อั ค ร ธิ ติ พ ง ศ์ , ก า รพัฒน าท รั พ ย าก รมนุ ษ ย์ : Human Resource  

Development (เอกสารประกอบการสอน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556), 20-21. 
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องค์การ จะท าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามที่องค์การต้องการ  
5) บทบาทอื่นๆ ตามความต้องการ เช่น บทบาทในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร บทบาท  
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร เป็นต้น249 

ประโยชน์ของการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เกิดความตระหนักในคุณค่า
ของตนเอง เพื่อร่วมงานและองค์กร รุ่งฤดี กิจควร ได้กล่าวถึง ประโยชน์จากการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มี 2 ประการ ดังนี้ 1) ประโยชน์ทางตรงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีตัวช้ีวัด แสดงให้เห็น 
ได้จาก 1.1) เกิดศักยภาพในการสร้างผลผลิตของงานที่มีคุณภาพสูงสุดและผลผลิตของงาน 
มีคุณภาพสูง จะก่อให้เกิดรายได้หรือก าไรต่อองค์กร 1.2) ท าให้ทุนทางปัญญาขององค์กรเพิ่มขึ้น  
และสามารถต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้ 1.3) เกิดประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ท าให้ผลผลิตขององค์กรเกิดประสิทธิผล ท าให้องค์กรสามารถที่จะอยู่รอดได้ในสภาวะที่มีการแข่งขัน 
สูงสุด 2) ประโยชน์ทางอ้อมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีตัวชี้วัด แสดงให้เห็นได้จาก  
2.1) สามารถท าให้ทรัพยากรมนุษย์พัฒนาขึ้นได้ทั้งทางสติปัญญาและจิตใจ ท าให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ 
ที่ดี เก่ง มีความรับผิดชอบ พึ่งตนเองได้ พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ท าให้สังคมมีคุณภาพเกิดขึ้น 
2.2) เป็นการเปิดโอกาสให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถคิดเป็น ท าเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเริ่ม  
สร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เกิดขึ้น 250 ธีระเดช ริ้วมงคล  
ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกิดได้ 3 ลักษณะ คือ 1) ประโยชน์ต่อพนักงาน  
มีประโยชน์ต่อพนักงาน ดังนี้ เป็นการเพิ่มคุณค่าแก่ตนเอง ช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุหรือการ
ท างานที่ผิดพลาด ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถให้สูงขึ้น และท าให้มี  
โอกาสเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 2) ประโยชน์ต่อผู้บริหาร มีประโยชน์ต่อผู้บริหาร ดังนี้ 
ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ช่วยลดภาระในการปกครอง ดูแล  
และควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากร ช่วยประหยัดเวลาในการสอนงานแก่พนักงาน และท าให้มี
เวลาในการบริหารงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 3) ประโยชน์ต่อองค์การและ 
หน่วยงาน มีประโยชน์ต่อองค์การ ดังนี้ ท าให้ระบบและวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น  
มีการติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้น ท าให้เกิดการประหยัดและลดความสิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน ช่วย

                                                            
249ธีระเดช ริ้วมงคล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development,  

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 12-13. 
250รุ่งฤดี กิจควร, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืออะไร : พัฒนาท าไม ท าไมต้องพัฒนา,” 

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1, 1 (2548): 192-193. 
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ลดระยะเวลาของการเรียนรู้ให้น้อยลง ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการตอบค าถาม/ 
แนะน า/สอนงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญก้าวหน้า  
ในหน้าที่การงาน และช่วยให้บุคลากรมีโอกาสได้รับรู้ความคิดใหม่ๆ ท าให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ251 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นหนึ่งใน 225 เขต  
ที่ก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 34 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
และประกาศเรื่องการก าหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  
พ.ศ.2553 ตั้งอยู่เลขที่ 34/2–4 ถนนสุขุมวิท ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270  
มีพื้นที่โดยรวม 7 ไร ผนวกกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ถ่ายโอนอาคารสถาน  
ที่จากศูนย์ราชการกระทรวงศึกษาธิการเดิม จึงมีอาคารสถานที่ที่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติราชการ  
และติดต่อประสานงาน จ านวน 4 อาคาร ในปีพุทธศักราช 2558 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ส่งเสริมสนับสนุนดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประชากรวัย
เรียนอายุ 3–17 ป จ านวน 854,187 คน เขตพื้นที่บริการในสองฟากฝั่งตอนปลายสุดของแม่น้ า
เจ้าพระยา ประกอบด้วย 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ อ าเภอพระประแดง และอ าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งมีพื้นที่โดยรวม 384.303 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับ
กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 29 กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมสะดวกต่อ 
การเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการธุรกิจกว่า 7,391 แหง  
จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และการเป็นปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นแรงผลักดันให้  
จังหวัดสมุทรปราการ มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว การเจริญเติบโต 
ของเมืองเป็นแบบเมืองบริวารของเมืองหลวง อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ จึงเกิดชุมชนเมือง 
ใหม่ มีประชากรแฝงและอพยพเคลื่อนย้ายเข าออกตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริการ 

                                                            
251ธีระเดช ริ้วมงคล, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development,  

พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558), 10-11. 
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การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นอย่างมาก 252  
และมีโรงเรียนในสังกัดจ านวนทั้งสิ้น 72 โรงเรียน แบ่งออกเป็น อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จ านวน  
28 โรงเรียน อ าเภอพระประแดง จ านวน 29 โรงเรียน และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ านวน  
15 โรงเรียน 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ครั้งนี้  
ผู้วิจัยได้ส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศแล้ว พบว่ามีงานวิจัยที่กล่าวถึงการบริหาร
เชิงกลยุทธ์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาหลายเรื่องด้วยกัน อย่ างไรก็ดี งานวิจัย 
เหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ และมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะกล่าวโดย  
ละเอียด ดังนี ้

งานวิจัยในประเทศ 
ยุภาพร ศิริวิโรจน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนรัฐบาล  

และโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  
1) ผลการศึกษาสภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนรัฐบาลและ  
โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  
ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของโรงเรียน และด้านการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และด้านการก าหนด  
ทิศทางของโรงเรียน 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3 ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่แตกต่าง 
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นประเด็นน่าสนใจ คือ 2.1) โรงเรียนมีการตรวจสอบ 

                                                            
252ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 , “แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2559 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1” (กลุ่มนโยบาย 
และแผน, 2559), 1. 



 127 

 

ความส าเร็จด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของโรงเรียน 2.2) โรงเรียนมีการวิเคราะห์คุณภาพของบุคลากร 
ในโรงเรียน253 

พิมลพรรณ ดุษิยามี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชน ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์  
การจัดโครงสร้างและทรัพยากร การจัดบุคลากรและการอ านวยการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
การติดตามและประเมินผล 2) ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน มีดังนี้ ด้านปัญหา สถานศึกษาบางแห่งไม่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ  
โรงเรียนอย่างจริงจัง บุคลากรทุกฝ่ายไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจและมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติมาก สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนงบประมาณในการ 
บริหารจัดการ โดยเฉพาะสื่อและอุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน ท าให้การปฏิบัติงาน  
ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ขาดระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ส่วนข้อเสนอแนะในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  
ควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพจริง ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน  
เชิงกลยุทธ์แก่บุคลากรทุกฝ่าย จัดให้มีการประชุม ชี้แจงกฎ ระเบียบข้อบังคับ แล้วแต่งตั้งบุคลากร  
ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิตสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  
ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง254 

วิเชียร เวลาดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การน าเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ 
บริหารการศึกษา มีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา มีความเหมาะสม  
2) ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีความเห็นว่ารูปแบบ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษามีความเป็นไปได้ 3) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 5 ส่วนคือ  

                                                            
253ยุภาพร ศิริวิโรจน์, “สภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน

เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2557), บทคัดย่อ. 

254พิมลพรรณ ดุษิยามี , “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน”  
(การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), บทคัดย่อ. 
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3.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิต  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และการประเมินสภาพ  
สถานศึกษาโดยมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3.2) การก าหนด
ทิศทางสถานศึกษา ประกอบด้วย ก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ และก าหนดเป้าหมายผลผลิตหลัก  
โดยมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3.3) การก าหนดกลยุทธ์
สถานศึกษาประกอบด้วย ระดมความคิดของผู้มีส่วนก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน ก าหนด  
วัตถุประสงค์เฉพาะและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ระบุความส าเร็จที่ต้องการ วิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของทางเลือกและระบุแผนงาน โครงการ/กิจกรรม โดยมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3.4 ) การปฏิบัติตามกลยุทธ์สถานศึกษา ประกอบด้วย ก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน จัดเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สร้างความเข้าใจในบทบาท 
หน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมความคิดในการด าเนินงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม  
กลยุทธ์ โดยมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 3.5) การควบคุมและ 
การประเมินกลยุทธ์สถานศึกษา ประกอบด้วย แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมิน ก าหนด
ปฏิทินการประเมินผล สร้างเครื่องมือในการประเมิน ติดตามการประเมินกลยุทธ์ รายงานผล  
และปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์โดยมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05255 

ทรงศักดิ์ ศรีวงษา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน
ประถมศึกษา ตามการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนอยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและ 
รายด้าน และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนรับรู้ว่าโรงเรียนมีการ
บริหารเชิงกลยุทธ์มากกว่าครูผู้สอน 2) การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้  
ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการรับรู้อยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวม
และรายด้าน และเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างขณะโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมและด้านการ 
ก าหนดกลยุทธ์ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มีการรับรู้มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนด้านการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มีการรับรู้มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลาง  
และขนาดเล็ก นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา ตามการรับรู้
ของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีการรับรู้อยู่ในระดับมากทั้งโดย  
ภาพรวมและรายด้านและเมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างขนาดโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมและ 

                                                            
255วิเชียร เวลาดี, “การน าเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2547), บทคัดย่อ. 
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รายด้านครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมี การรับรู้มากกว่าครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก  
ส่วนในภาพรวมยกเว้นด้านการก าหนดกลยุทธ์ ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดกลางมีการรับรู้มากกว่า  
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่นอกนั้นไม่แตกต่างกัน256 

สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบและองค์ประกอบ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน มีองค์ประกอบหลัก  
4 ด้าน ไดแก  การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ร่วมกัน (Strategic Copreneur Analysis) การวางแผน 
กลยุทธ์ร่วมกัน (Strategic Copreneur Planning) การน ากลยุทธ์ไปสูการปฏิบัติร่วมกัน (Strategic  
Copreneur  Implementation) และ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ร่วมกัน (Strategic  
Copreneur  Control and Evaluation) 2) การศึกษาสภาพด าเนินการและสภาพพึงประสงค์ของ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน จากกลุ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน 
จ านวน 30  กลุ่ม มีการปฏิบัติหรือสภาพด าเนินด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ในแต่ละองค์ประกอบอยู่ใน 
ระดับปานกลาง และมีความต้องการให้พัฒนาสู สภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  
และมีดัชนีเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNIModifiled) ทุกด้านมากกว่า 0.30  
3) รูปแบบและองค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ร่วมกัน มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน 65 ตัวชี้วัด รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสม ระดับมากที่สุด  
(เฉลี่ย 4.91) มีความเป็นไปได  ระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.88) มีความถูกต้อง ระดับมากที่ สุด  
(เฉลี่ย 4.90) การใช้ประโยชน ระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.89) 4) ผลการประเมินการใช้รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกันผลการประเมินปรากฏผลดังนี้  
4.1) ผลการประเมินเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบ 
มีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน จากกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง  และผู้น าชุมชน พบว่าระดับปฏิบัติหลังการใช้รูปแบบการบริหาร  
เชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกันมากกว่าก่อนการใช้ทั้งด้านการบริหาร 
และผลด าเนินการ 4.2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  
แบบมีส่วนร่วมส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน จากกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการ  

                                                            
256ทรงศักดิ์ ศรีวงษา, “การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี” (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,ี 2550), บทคัดย่อ. 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง  และผู้น าชุมชนด้านบริหารอยู่ในระดับมาก และด้านผลการ 
ด าเนินงานอยใูนระดับมาก257 

รุ่งทิวา หงส์อินทร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 2  
ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2  โดยภาพรวมค่าระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา  
เป็นรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดโครงสร้าง และทรัพยากรด้านการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์  
ด้านการบริหารบุคลากรและการอ านวยการ และด้านการติดตามและประเมินผลตามล าดับ  
2) ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 2 โดยภาพรวมค่าระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมีการปฏิบัติ 
อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ด้านงานบริหารวิชาการ  
ด้านงานบริหารบุคลากรด้านงานบริหารทั่วไปและด้านงานบริหารงบประมาณ ตามล าดับ  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของการบริหารงานของผู้บริหาร 
โรงเรียน มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูงและปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้  
3.1) การบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กัน
อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านงานบริหารงบประมาณ ด้านบริหาร 
วิชาการและด้านงานบริหารทั่วไปตามล าดับ ส่วนด้านงานบริหารบุคลากร มีความสัมพันธ์กันอยู่ใน  
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.2) ประสิทธิผลของการบริหารงานของ 
ผู้บริหารโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับสูง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และด้านการติดตามและ
ประเมินผลตามล าดับส่วนด้านการปฏิบัติตามแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดโครงสร้างและทรัพยากรและ 
ด้านจัด บุคลากรและการอ านวยการ มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 4) แนวทางพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญ ได้แก่  
จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนกลยุทธ์กับครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ 

                                                            
257สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์, “การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม

ส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาร่วมกัน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557), บทคัดย่อ. 
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จัดการศึกษาร่วมกันก าหนดแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและวางแผน 
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากร  
รับทราบและปฏิบัติ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจัดสวัสดิการ  
สิ่งอ านวยความสะดวกให้บุคลากรได้มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและบุคลากรมีการน า 
แผนงาน/โครงการของโรงเรียนมาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตาม  
ปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง และให้ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน258 

อมรรัตน์ เถื่อนทอง เรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษากับประสิทธิผลของ 
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์
ของสถานศึกษา ส ากัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  2 โดยรวมอยู่ในระดับดี  
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ การจัดท ากลยุทธ์  
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการประเมินผลและการควบคุม 2) ประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับ ได้แก่ ด้านการมีจิตมุ่งต่อองค์การ ด้านการบูรณาการ  
และด้านการปรับตัว 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิ งกลยุทธ์กับผลประสิทธิผล 
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยรวม 
มีความสัมพันธ์ในทางบวกอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายคู่ โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงสุด คือ การประเมินผลและการควบคุมกับประสิทธิผลของ 
โรงเรียนด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ส่วนคู่ที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด คือ  
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมกับประสิทธิผลโรงเรียนด้านการบูรณาการ259 

สุภาพร ภิรมย์เมือง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบว่า  

                                                            
258รุ่งทิวา หงส์อินทร์, “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2” (การศึกษาค้นคว้า 
อิสระหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย  
มหาสารคาม, 2556), บทคัดย่อ. 

259อมรรัตน์ เถื่อนทอง, “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 2553), บทคัดย่อ. 
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1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย 
ดังนี้  ด้านการจัดท ากลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติกลยุทธ์ ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม และ 
ด้านการประเมินผลการควบคุม 2) คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ทั้งโดยภาพและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตาม 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน ด้านมาตรการส่งเสริม ด้านการ  
จัดการศึกษาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านคุณภาพผู้เรียน 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3  
โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 โดยสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงและ 
เป็นในลักษณะคล้อยตาม260 

พรรณนภา อิงพงษ์พันธ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับผล 
การปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1  
พบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่ม 
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ผลการปฏิบัติงานวิชาการ  
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายด้าน  
อยู่ในระดับมาก 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการ ในสถานศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01261 

ณัฏฐนันท์ พิทยภัทร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง พบว่า 1) การบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนด 
ทิศทางขององค์กร ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ด้านการน ากลยุทธ์  

                                                            
260สุภาพร ภิรมย์เมือง, “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาของ 

โรงเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกสุพรรณบุรี เขต 3” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ. 

261พรรณนภา อิงพงษ์พันธ์, “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงาน
วิชาการ ในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1”(วิทยานิพนธ์
หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), บทคัดย่อ. 
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ไปปฏิบัติ และด้านการควบคุมและการประเมินผล 2) การด าเนินการของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากร และพบว่าอยู่ใน  
ระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและปลอดภัย ด้านการส่งเสริมเครือข่าย 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 3) การบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยสามารถ 
ท านายได้ร้อยละ 39.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01262 

อภิชาต เหมฬา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
การบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา  
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส าหรับรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ และด้านการน ากลยุทธ์ไปใช้ ส าหรับมีการปฏิบัติ 
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ และด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
2) ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติ 
อยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผล  
ต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถท านาย  

ประสิทธิผลการบริหารของสถานศึกษามัธยมศึกษาได้ร้อยละ 91.00 คือ Y ̂ = 0.44 + 0.91 X2  

หรือ Zy ̂ = 0.92 X2
263 

เพิ่ม ภักดีการ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต าบล เกี่ยวกับ 

                                                            
262ณัฏฐนันท์ พิทยะภัทร์, “การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 2” (วิทยานิพนธ์หลักสูตร 
ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557),  
บทคัดย่อ. 

263อภิชาต เหมฬา, “การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” (วิทยานิพนธ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี , 
2556), บทคัดย่อ. 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมมีการ  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ อยู่ในระดับปานกลาง 2) มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชรตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการต่างกัน พนักงานส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
รายได้ต่อเดือน และปัจจัยองค์กร คือ ขนาด อบต. ที่สังกัดต่างกัน พนักงานส่วนต าบลมีความเห็น  
เกี่ยวกับระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่แตกต่างกัน 3) ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ที่ส าคัญมี 3 ประการ เรียงล าดับจากมาก 
ไปหาน้อย ดังนี้ ปัญหาการไม่วางแผนทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาการไม่สนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ และปัญหานโยบายของผู้บริหารไม่สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ตามล าดับ264  

นิภาลักษณ์ พันธุวัฒน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตาลสุม อ าเภอตาลสุด จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาลสุม ส่วนใหญ่ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา ด้วยการ 
ฝึกอบรม การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณ และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ได้ร่วมกิจกรรม  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาลสุม 
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านผู้บริหาร บุคลากร งบประมาณ นโยบาย และการวางแผน โดยขาดการ  
สนับสนุนจากผู้บริหาร บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ การจัดสรรงบประมาณและนโยบาย  
ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และขาดการวางแผนในระยะยาว แนวทางการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาลสุม ส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้บริหารส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกระดับ 
อย่างเป็นธรรม ให้จัดสรรงบประมาณและก าหนดนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง 

                                                            
264เพิ่ม ภักดีการ, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด

ก าแพงเพชร” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552), บทคัดย่อ. 
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กับสภาพแวดล้อม และให้มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง  
และเป็นระบบ265  

เอกราช กิตติธโร (สมเผ่า) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจั ยพบว่า 1) ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.69) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน คือ ด้านการฝึกอบรม ( X  = 3.73) , ด้านการพัฒนา ( X  = 3.64) , ด้านการศึกษา  
( X  = 3.69) 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อปี และต าแหน่ง พบว่าประชาชนที่มีเพศ อาชีพ รายได้ต่อปี  
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทร
ลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มี อายุ ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น 
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ควรสรรหาวิทยากรที่จะมาฝึกอบรม
เป็นผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ควรหางบประมาณ 
มาสนับสนุนในการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งใหม่ต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ผู้บ ริหาร 
ควรหางบประมาณในแต่ละปีมาตั้งเป็นงบแยกออกมาจากโครงการต่างๆ ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลซึ่งจะท าให้โครงการด้านการจัดการฝึกอบรมนั้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตาม  
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือควรให้บุคลากรได้เสนอความต้องการในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ266  

                                                            
265นิภาลักษณ์ พันธุวัฒน์, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ตาลสุม อ าเภอตาลสุด จังหวัดอุบลราชธานี” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553), บทคัดย่อ. 

266เอกราช กิตติธโร (สมเผ่า), “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2556), 
บทคัดย่อ. 
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ศศิธร ฉายโชติเจริญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์:  
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า  
1) ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนามีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด 2) ปัจจัยส่วนบุคคล
มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประสบการณ์ท างาน 
มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แตกต่างกัน ปัจจัยการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ระดับค่อนข้างต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05267  

อภิญญา ภิญโญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ 
สถานศึกษา สังกัดเทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านที่มีการปฏิบัติ  
ในระดับมาก คือ การน าแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  
และการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านที่มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง คือ การหาความ
จ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) ปัญหากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา  
สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมมีปัญหาในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าทุกด้านมีปัญหาในระดับน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การหาความจ าเป็นในการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ รองลงมา คือ การประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) เปรียบเทียบปัญหากระบวนการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างไรไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) แนวทางแก้ไขปัญหา 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมความสนใจต่อการพัฒนาตนเอง  
ประชุมบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
อธิบายจุดมุ่งหมายและก าหนดขั้นตอนการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ก าหนดตารางควบคุมหรือ 
ก ากับการปฏิบัติงานตามแผน มอบหมายหน้าที่ให้บุคลการทุกฝ่ายรับผิดชอบร่วมกัน วิทยากรต้องเป็น 

                                                            
267ศศิธร ฉายโชติเจริญ, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ” (การศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2556), บทคัดย่อ. 
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ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรหลังจากเสร็จสิ้น 
โครงการและหลังจากเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง268  

สมศักดิ์ แจ่มฟ้า ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน  
3 ประการ คือ 1) มีบุคลากรน้อยเกินไป 2) สิทธิสวัสดิการโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย  
ฝ่ายการเมืองที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการใดๆ ส่วนของข้าราชการ คือ พนักงานส่วนต าบล มีงบประมาณ
ตั้งไว้น้อยเกินไป หรือพนักงานจ้างต้องใช้สิทธิประกันสังคม ท าให้ขาดขวัญและก าลังใจในการ  
ปฏิบัติงาน 3) องค์กรปกครองท้องถิ่นกับชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบันก็ยังแยกส่วนกัน และปัญหา 
การแข่งขันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในต าบลแม่เล่ย์ ท าให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างก็ตัดสินใจ 
และท างานด้วยความยากล าบาก 2) แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ควรยึดหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกด้าน  
ทั้งด้านการพัฒนาบุคคล ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านพัฒนาองค์การ เพื่อให้บุคลากรให้ความก้าวหน้า
ทางความรู้ ทั้งทางด้านระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละต าแหน่ง  
และในด้านความสามารถตลอดจนทักษะที่น าเอาระเบียบ ข้อกฎหมายไปปรับประยุกต์ใช้ได้ 
อย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ สถานการณ์ต่างๆ และสอดคล้องตรงกับความต้องการของประชาชน  
ในพื้นที่ต าบลแม่เล่ย์ รวมถึงกลุ่มผู้น า แกนน า และกลุ่มพลังมวลชนกลุ่มต่างๆ เพื่อขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในองค์กร และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนผู้รับบริการอย่างสูงสุด269  

วรรณดี สุวรรณภักดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลน้ ารอบ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาสภาวการณ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ ารอบ ด้วยวิธีการพัฒนา 6 วิธี   
การฝึกอบรม/สัมมนา พบว่า หน่วยงานจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน 
ความรู้ไม่ครบทุกคน ไม่ได้มีระบบประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม การศึกษาต่อ พบว่า มีบุคลากร
เข้ารับการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยหน่วยงานให้ทุนการศึกษา การประชุม 

                                                            
268อภิญญา ภิญโญ, “การศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา 

สังกัดเทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2553), บทคัดย่อ. 

269สมศักดิ์ แจ่มฟ้า, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ 
อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553), บทคัดย่อ. 
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เชิงปฏิบัติการ พบว่า จัดประชุดเดือนละครั้ง เน้นการท างานเพื่อฝึกการแก้ปัญหาโดยผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติการสอนงาน พบว่า เป็นการสอนงานรายบุคคล และไม่มีรูปแบบ
หรือวิธีการที่ชัดเจน การปฐมนิเทศ พบว่า ไม่ได้ด าเนินการพัฒนาด้วยวิธีนี้ การศึกษาดูงาน พบว่า  
ไม่ได้ด าเนินการพัฒนาด้วยวิธีการนี้ 2) ผลการศึกษาการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล พบว่า ด้านการฝึกอบรม ควรมีการวางแผน ติดตามประเมินผล  
ด้านการศึกษาต่อ ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินและติดตามผล ด้านการสอนงาน ควรมีความ
ชัดเจนถึงกระบวนการแก้ปัญหา ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานเอง ด้านการปฐมนิเทศ ควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
นโยบายการปฐมนิเทศควรมีแน่นอน ด้านการศึกษาดูงานควรมีการก าหนดไว้เป็นแผนงาน ควรมี  
กระบวนการ วิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพ270  

ศุภชัย มีสมบัติประเสริฐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหากระบวนการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพกระบวนการ  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ด้านการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองลงมาคือ ด้านการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ด้านการน าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการหาความจ าเป็น
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) ปัญหากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลางและระดับน้อย โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการหาความจ าเป็นในการพัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย์ รองลงมา คือ ด้านการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการน าแผนพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อสภาพกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จ าแนกตามประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งบริหาร และ  
วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งบริหารและ 
วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนไทยรัฐ 
วิทยา ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ 

                                                            
270วรรณดี สุวรรณภักดี, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ า

รอบ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2554),  
บทคัดย่อ. 
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ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อปัญหากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งบริหาร และวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  
ที่มีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งบริหาร และวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหา  
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05271 

งานวิจัยต่างประเทศ 
เทแรน (Teran) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวางแผนกลยุทธ์ระบบการศึกษาของโรงเรียน 

ในเขตเมือง ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนดังกล่าวมีผลดีต่อโรงเรียนและท าให้ 
ผู้บริหารมีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการร่วมมือพัฒนางานกับผู้น าชุมชนมากขึ้น ปัญหาและอุปสรรค
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนในเขตเมือง คือ การคัดเลือกและการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบ  
และขนาดของกลุ่มใหญ่เกินไป272 

ไพรซ์ (Price) ไดศึกษาเกี่ยวกับการน าแผนกลยุทธ์ที่เสนอไวไปปฏิบัติใช้กรณีตัวอย่าง 
จากเขตพื้นที่โรงเรียน 3 เขต ประเด็นที่ศึกษา ไดแก สภาพการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละ 
เขตพื้นที่ระดับความตระหนักในการปฏิบัติตามแผนพื้นที่แต่ละโรงเรียนระบุไว  การประเมินระดับ 
ความตระหนักในแผนงานในบรรดากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละโรงเรียน โดยการเปรียบเทียบกับ
ผู้บริหารโรงเรียนและการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู  การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและ 
ตัวแปรอื่นๆ เช่น ประสบการณการสอนระดับโรงเรียน (มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น  
หรือประถมศึกษา) สิ่งที่พบจากการศึกษาเสนอแนะว่าส่วนใหญ่ของเป้าหมายแผนกลยุทธ์มีการ
น าไปใช้ในบางระดับ ตามผู้ดูแลเขตพื้นที่โรงเรียน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล อง 
ในบางประเด็น แต่ไม่ตระหนักถึงผลส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติจริง ประสบการณ์การสอนระดับชั้น 
ที่สอนมีผลเพียงเล็กน้อยต่อผลลัพธ์ และความสนใจของผู้ดูแลเขตพื้นที่โรงเรียนในแผนกลยุทธ์  
มีแนวโน้มไปในทางสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับผู้ดูแลมีความตระหนัก  
มากขึ้นในเอกสารการวางแผน273 

                                                            
271ศุภชัย มีสมบัติประเสริฐ, “การศึกษาสภาพและปัญหากระบวนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา” (วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2556), บทคัดย่อ. 

272Ralph Teran, “A case Study of Strategic Planning in a Large Urban School 
District (Urban Education),” Dissertation Abstracts International (October 1997): 1771. 

273Price, M. "Strategic planning and the link to implementation in selected 
Illinois school districts," Dissertation Abstracts International, 62, 07A. 
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บาลด์วิน (Baldwin) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียน 
ประถมศึกษา 2 แห่ง เพื่อวินิจฉัยและท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนและยับยั้งการน า
รูปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ในโรงเรียน 10 คน ผลการศึกษา พบว่า มีปัจจัยที่สนับสนุนการน า 
รูปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ ได้แก่ ความเป็นวิชาชีพของบุคลากร การสมานสามัคคีของบุคลากร 
ภาวะผู้น าของครูใหญ่ เปิดเผยความต้องการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการสนับสนุนส านักงานจากท้องถิ่นส่วนปัจจัยที่ยับยั้งการน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ ได้แก่ การขาด
ปัจจัยส่งเสริมข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และจัดสรร 
เวลาให้กับการจัดท าแผนกลยุทธ์ไม่เพียงพอ274 

บลาดานซา (Baldanza) ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พัฒนาบุคลากรกับ 
โรงเรียนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซด้า วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
การพัฒนาบุคลากรกับโรงเรียนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซด้า ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร 
โรงเรียนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซด้า จ านวน 45 คน ผู้สอนจากสายวิชาชีพที่หลากหลายจ านวน  
215 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูจากสายวิชาชีพที่หลากหลาย 
ศึกษานโยบายและการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลการจากการศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า  
1) โรงเรียนที่มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรภายในโรงเรียนมีโอกาส  
ในความก้าวหน้าทางอาชีพสูง 2) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ 
ที่ชัดเจนในระดับพื้นที่การศึกษา มีการวางเป้าหมายระยะยาว เป็นล าดับขั้นตอนและตอบสนองต่อ 
วัตถุประสงค์ในระดับโรงเรียน 3) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ครูมีส่วนเกี่ยวข้อง  
มีการวางแผนร่วมกัน เห็นชอบร่วมกันและร่วมด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 4) งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า 
การพัฒนาบุคลากร ต้องด าเนินการอย่างเป็นพลวัตมีการร่วมมือกันและต่อเนื่องกันทั้งด้านเนื้อหาและ 
กระบวนการ275 

อากาโด้ (Agado) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
บริเวณทางใต้ของมลรัฐเทคซัส วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการพัฒนาบุคลากร 
ในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพบริเวณทางใต้ของมลรัฐเทคซัส  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน  

                                                            
274Mark D. Baldwin, “Implementation of Strategic Planning in Public School  

Setting : A case Study,” Dissertation Abstracts International 55, 4 (October 1994):  
224-A. 

275Baldanza, Macia Anne., "The Relationship between staff development  
practices and schools of excellence in Minnesota," Doctoral dissertation, University of  
Minnesota, 1994), 409A. 
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ที่มีประสิทธิภาพบริเวณทางใต้ของมลรัฐเทคซัส จ านวน 54 คน ครูปฏิบัติการสอน จ านวน 148 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียน 
และให้การสังเกตโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบเป็นขั้นตอน มีการให้ความ 
สะดวกแก่ครูในการน าผลที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ระบบสนับสนุนเอื้ออ านวยการ
น ากลวิธีไปใช้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานกับผู้นิเทศ และให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการศึกษาถึง 
ผลที่ได้รับจากพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การน าไปใช้ในสถานศึกษา รวมทั้งการศึกษา การรับรู้
ของครู ความสามารถของนักเรียนที่เกิดจากการน าผลการพัฒนาไปใช้เพื่อผลส าเร็จของนักเรียน  
ต่อไป276 

 

สรุป 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า  
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งจ าเป็นต่อสถานศึกษาเนื่องจากปัจจุบันเป็นการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆ ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมอันน าไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์
ทุกประเทศทั่วโลกก าลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ (Knowledge  
Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ที่จะต้องให้ความส าคัญ
ต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรม ( Innovation) เป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้ 
เงินทุน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นการบริหารเชิงกลยุทธ์จึงเป็น
กลไกส าคัญที่จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตในโลกยุค โลกาภิวัตน์ที่มีการ 
แข่งขันรุนแรงมากขึ้นลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ผู้บริหารจะต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้า เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีกระบวนการ 
บริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักๆ ดังนี้ 1) การตรวจสอบ 
สภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) 2) การก าหนดกลยุทธ์  (Strategy Formulation  
3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) และ 4) การควบคุมและประเมินผล  
(Evaluation and Control)  

                                                            
276 Agado, Gloris Ale., "Staff development in effective boarder schools," 

Doctoral dissertation, University of Texas at Austin, Dissertation Abstracts Intemational, 
1998), 1841-A: 59. 
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ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษาเป็นกระบวนการในการส่งเสริม เพิ่มพูน  
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ทัศนคติ ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบการท างาน  
หรือเทคโนโลยี การพัฒนาเทคนิควิธี หรือวิธีคิดและทักษะใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
ของสถานศึกษา และเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคม ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ  
ผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยมีการพัฒนา ทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านขอบเขตส่วนบุคคล ( Individual)  
2) ด้านขอบเขตบุคลากร (People) 3) ด้านขอบเขตองค์กร (Organization) 4) ด้านขอบเขตหน้าที่/ 
งาน (Work Task) 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  1 
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต 1 มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive 
research) โดยใช้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นหน่วย 
วิเคราะห์ จ านวนประชากร รวม 72 โรงเรียน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 63 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 
2 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 2) ครูผู้ปฏิบัติการสอน  
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 126 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหาร ตามแนวคิดของวีลเลนและฮังเกอร์ (Wheelen & Hunger) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ตามแนวคิดของ สวอนสันและฮอลตัน (Swanson & Holton) ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการ 
ด าเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 

เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ให้แล้วเสร็จตามก าหนดและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียด และขั้นตอน 
ในการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมโครงการ ตามระบบของการด าเนินการตามโครงการเพื่อให้ 

เกิดเป็นกระบวนการของการด าเนินการตามโครงร่างงานวิจัย โดยการศึกษาจากเอกสาร ต ารา ข้อมูล 
สถิติ ปัญหา วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์ตาม  
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น าเสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิต  
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ขั้นตอนที่ 2 การด าเนนิงานตามโครงการวิจัย 
เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัย โดยได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วจึงน าไปทดสอบใช้ (try out) ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของเครื่องมือแล้วน าเครื่องมือที่สร้างไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และแปล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงานการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย 
เป็นขั้นตอนการน าเสนอรายงานผลการวิจัย โดยการน าร่างผลการวิเคราะห์ แปลผล และ

อภิปรายผล มาจัดท ารายงานการวิจัยเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ 
จัดพิมพ์และส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอโครงการวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรขอจบการศึกษาต่อไป 

 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย  
ซึ่งประกอบด้วย ประชากร ตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือ และการสร้าง  
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

แผนแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแบบแผนการวิจัยใน

ลักษะตัวอย่างกลุ่มเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non-experimental 
case study) ซึ่งน าเสนอเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี ้

 

 

R หมายถึง ตัวอย่างทีไ่ด้จากกลุ่มตัวอย่าง 
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
O หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา 
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ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่  

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 72 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน 
ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จ านวน 28 โรง โรงเรียนในอ าเภอพระประแดง จ านวน 29 โรง  
และโรงเรียนในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 15 โรง รวมทั้งสิ้น 72 โรง 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่ได้จากประชากร การก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางประมาณ
การกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)277 ได้กลุ่มตัวอย่าง 63 โรงเรียน  
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (Stratified random sampling) มีขั้นตอนการสุ่มดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 จ าแนกกลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นการที่ศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  
อ าเภอพระประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  

ขั้นตอนที่ 2 สุ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนสัดส่วนประชากรแต่ละกลุ่ม โดยการสุ่ม 
ระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มอ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จ านวน  
25 โรงเรียน อ าเภอพระประแดง จ านวน 25 โรงเรียน และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 13 โรงเรียน  
รวมทั้งสิ้น 63 โรง 

ผู้ให้ข้อมลู 
ส าหรับผู้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียน ก าหนดผู้ให้ข้อมูลจ านวน 2 คน ประกอบด้วย  

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 2) ครูผู้ปฏิบัติการสอน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น  
126 คน รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 
 
 
 
 
 

                                                            
277Robert V. Krejicie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 

Research Activities,” Journal for Education and Psychological Measurement, no. 3  
(November, 1970): 608. 
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ตารางที่ 8 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลจ าแนกตามอ าเภอ 

อ าเภอ 
ประชากร 

(โรง) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
(โรง) 

ผู้ให้ข้อมลู 

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา (คน) 

ครูผูป้ฏิบัติการ
สอน (คน) 

รวม 
(คน) 

เมืองสมุทรปราการ 28 25 25 25 50 
พระประแดง 29 25 25 25 50 
พระสมุทรเจดีย ์ 15 13 13 13 26 
รวม 72 63 63 63 126 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  

ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ได้แก่ เพศ อายุ อายุราชการ ต าแหน่งหน้าที่ และระดับการศึกษา 
2. ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรที่ เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร (Xtot)  

ตามแนวคิดของ วีลเลนและคณะ (Wheelen and Others) ประกอบไปด้วยกระบวนการในการ 
จัดการเชิงกลยุทธ์ 4 ส่วนส าคัญ คือ 

2.1 การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ( Environment Scanning) (X1) หมายถึ ง 
กระบวนการที่ผู้บริหารหรือนักกลยุทธ์ (Strategist) จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ  
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ สภาพแวดล้อม  
ภายนอก (External Environment) และสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) องค์การ 
โดยท าการวิ เคราะห์ถึ งจุดแข็ ง  (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส (Opportunity)  
และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกว่า “การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)” ว่าแต่ละปัจจัย 
มีส่วนเอื้ออ านวยหรือขัดขวางการด าเนินงานขององค์การอย่างไรบ้าง 

2.2 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) (X2) หมายถึง การน าข้อมูลต่างๆ  
ที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์หรือการวิเคราะห์ SWOT มาท าการประมวลผล เพื่อใช้ก าหนด
ทิศทางกลยุทธ์ในอนาคตขององค์การ โดยการก าหนดทิศทางขององค์การ ประกอบด้วย การก าหนด  
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Goal) รวมทั้ง
ก าหนดกลยุทธ์ตามระดับขององค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) กลยุทธ์ 
ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) 
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2.3 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) (X3) หมายถึง กระบวนการ 
ที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์ และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดด้านต่างๆ เช่น  
ด้านแผนงานหรือยุทธวิธี ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพื่อให้สามารถด าเนินการ 
ตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 การควบคุมและการประเมินผล (Evaluation and Control) (X4) หมายถึง  
กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญอยู่เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม 

3. ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Ytot) ตามแนวคิดของ  
สวอนสันและฮอลตัน (Swanson & Holton) ประกอบด้วย 

3.1 ขอบเขตส่วนบุคคล (Individual) (Y1) หมายถึง ประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่ได้ 
สะสมมา ทั้งในด้านทัศนคติ และค่านิยมต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรม
และประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งจะเกิดขึ้นในลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นไปที่  
ตัวของบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะส่งผลต่อความส าเร็จของบุคลากร 
ด้วยเช่นกัน เนื่องจากองค์กรต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน  
ซึ่งสิ่งที่จะมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร จะประกอบไปด้วย 1) ทัศนคติ คือ สภาวะที่มีความ 
เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก ที่มีผลต่อจิตใจ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีผลต่ อกระบวนการเรียนรู้เป็น 
อย่างมาก และองค์กรควรจะให้ความส าคัญตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อบุคลากรได้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร  
2) ความคาดหวัง คือ ความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเป็นผลมาจากความพึงพอใจ  
ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึง 3) ทักษะในการสร้างความคุ้นเคย โดยบุคลากรจะต้องตระหนักถึง
ระยะเวลาของการสร้างความคุ้นเคย โดยประมาณ 9-12 เดือน เพื่อให้เกิดความเคยชิน และการสร้าง 
การยอมรับกับบุคลากรในงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างยิ่ง 

3.2 ขอบเขตบุคลากร (People) (Y2) หมายถึง การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมและ 
วัฒนธรรมใหม่ๆ คือ พื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
เพราะบุคลากรใหม่จะต้องมีทราบข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับองค์กร เพื่อสร้างการยอมรับ และเรียนรู้  
บทบาทหน้าที่ใหม่ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของการฝึกอบรม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับบุคลากรใหม่ 
เป็นอย่างมากในการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งในขอบเขตนี้จะประกอบไปด้วย 1) การจัดการความ
ประทับใจ คือ สิ่งที่องค์กรจะต้องสร้างให้กับบุคลากรใหม่ เช่น การมอบหมายหน้าที่ที่ส าคัญ  
รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนางานที่ตนเองได้รับ และการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานด้วยกัน  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการท างานที่ดีขึ้น 2) ความสัมพันธ์ คือ สิ่งที่บุคลากรในองค์กรต้องมี 
บทบาทเป็นอย่างมากเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคลากรใหม่ เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้ปรับตัว  
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เข้ากับสังคมในองค์กรได้เร็วยิ่งขึ้น และ 3) หัวหน้างาน ถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการให้ข้อมูลในการ 
ท างานที่ส าคัญ รวมไปถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรใหม่ได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน 
รวมไปถึงการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในที่ท างาน ซึ่งถือเป็นบทบาทที่ส าคัญเพื่อสร้าง  
สัมพันธภาพทีด่ีร่วมกันระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน 

3.3 ขอบเขตองค์กร (Organization) (Y3) หมายถึง บุคลากรใหม่ต้องเรียนรู้ในการ 
ท างาน รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร อีกทั้งยังต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ซึ่งในขอบเขตองค์กร  
จะประกอบไปด้วย 1) วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร เพราะบุคคล 
ต้องเรียนรู้วัฒนธรรม ค่านิยมขององค์กรนั้นๆ รวมไปถึงข้อห้ามและข้อปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรได้
ปรับตัวและสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ความเข้าใจในองค์กร คือ  
บุคลากรต้องเข้าใจถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในองค์กรนั้นๆ เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร 
และบุคลากรในองค์กรนั้นๆ รวมไปถึงเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการท างานของตนเอง เพื่อให้บรรลุผล 
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3) บทบาทขององค์กร คือ ต้องมีการก าหนดเป้าหมายที่แน่นอน  
รวมไปถึงการสร้างความคาดหวังและบทบาทหน้าที่ การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรใหม่ 

3.4 ขอบเขตหน้าที่/งาน (Work Tasks) (Y4) หมายถึง ความเข้าใจในงานที่ต้องท า 
รวมไปถึงความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จ าเป็นต่อความส าเร็จของบุคลากรใหม่ ซึ่งในขอบเขตนี้จะ
ประกอบไปด้วย 1) ความเข้าใจในงาน คือ สิ่งที่บุคลากรใหม่ต้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง  
เพื่อการบรรลุความส าเร็จในงานที่ท า 2) ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่/งาน เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการ
ท างาน รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้งานนั้นส าเร็จ 3) ความรู้ ทักษะ และความสามารถ  
ซึ่งถือเป็นสิ่งที่บุคลากรใหม่ต้องเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงานที่ท า 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดยเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่เป็นตัวอย่าง ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องของ  

เพศ อายุ อายุราชการ ต าแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษา 
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โดยผู้วิจัยได้สร้าง 

เครื่องมือขึ้นตามแนวคิดของ วีลเลนและคณะ (Wheelen and Others) เกี่ยวกับกระบวนการในการ 
บริหารเชิงกลยุทธ์  4 ส่วน คือ  1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  
2) กา รก า หนดกลยุ ท ธ์  ( Strategy Formulation) 3) กา รน า กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ  ( Strategy  
Implementation) 4) การควบคุมและการประเมินผล (Evaluation and Control)อ 22-28) 

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้วิจัยพัฒนาตามแนวคิด 
ของสวอนสันและฮอลตัน (Swanson & Holton) เกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ ในการเรียนรู้ของ 
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พนักงานใหม่ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน คือ 1) ขอบเขตส่วนบุคคล  
(Individual) 2) ขอบเขตบุคลากร (People) 3) ขอบเขตองค์กร (Organization) 4) ขอบเขตหน้าที่/ 
งาน (Work Tasks) 

โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามชนิดจัดล าดับคุณภาพ (Rating  
Scale) ตามแนวคิดของ (Likert’s rating scales)278 ซึ่งสามารถจัดล าดับคุณภาพได 5 ระดับ โดยมี 
ความหมาย ดังนี ้ 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับน้อย ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลาง ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ให้มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อให้การด าเนินงานการวิจัยครั้งนี้ สามารถตรวจสอบวัดได้ตรงกับกรอบแนวคิดของการ 

วิจัย และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือโดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แล้วน าผลการศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม  

โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างเสนอให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง 
ของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ ( face validity)  
แก้ไขด้านภาษา เนื้อหา ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective  
Congruence) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ซึ่งค่า IOC ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 

ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้  
(try out) กับผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทน และครูผู้ปฏิบัติการสอน  

                                                            
278 Rnsis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw – Hall 

Book Company, 1961), 74. 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่ไม่ใช่โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 15 แห่ง สถานศึกษาละ 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจ านวน 30 คน 

ขั้นตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาค านวณหาความเชื่อมั่น (reliability)  

โดยใช้ วิ ธี ก ารของครอนบัค  (Cronbach)279 โดยใช้ สั มประสิทธิ์ แอลฟา (α - coefficient)  
โดยได้ค่าความเชื่อมั่น = .991 แล้วจึงจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  แล้วน าไปเก็บข้อมูล 
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือ 

ขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
เพื่อออกหนังสือไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการขอข้อมูลจากผู้อ านวยการสถานศึกษา  
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครูผู้ปฏิบัติการสอน โดยถือหนังสือไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  
ขอความร่วมมือผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครูผู้ปฏิบัติการสอน  
ตอบแบบสอบถามและเป็นผู้เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมาด้วยตนเอง 

2. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยให้ 
ส่งกลับมายังผู้วิจัยโดยตรง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมติดแสตมป์ไว้เรียบร้อยแล้ว ส าหรับ  
สถานศึกษาบางแห่ง ผู้วิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ตัวแทนช่วยเก็บ 
รวบรวมข้อมูลกลับมาให้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจหาความสมบูรณของแบบสอบถาม  

จัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส รวมทั้งด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆ แล้วน าข้อมูลดังกล่าวไป  
ค านวณหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป   

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน และค านวณค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรม  

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ดังนี ้
1. วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่  1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

มาแจกแจงความถี่ (frequency) หาร้อยละ (%) พร้อมน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
2. วิเคราะห์ระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหามัชณิมเลขคณิต (x ̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยพิจารณา 

                                                            
279Lee J. Cronbach, Essential of psychological Testing, 3rd ed. (New York: 

Herper & Row Publishers, 1978), 161. 
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล และได้น าเสนอในรูปแบบตาราง 
ประกอบค าบรรยาย เป็นรายข้อ รายด้านและโดยภาพรวม ทั้งนี้ ในการก าหนดมาตราส่วน  
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทราบระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ผู้วิจัยได้ใช้มาตราส่วนประเมินค่าตามแนวความคิดของ เบสท์ (Best)280  
มีรายละเอียดดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แสดงว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหรือการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แสดงว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหรือการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.50 – .349 แสดงว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหรือการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แสดงว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหรือการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แสดงว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหรือการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1 ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร สัน (Pearson’s Product Moment  
Correlation Coefficient) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
280John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 

1970), 190. 



 152 

 

สรุป 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ จ านวน 
ประชากร รวม 72 โรงเรียน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 63 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มอ าเภอ ดังนี้  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จ านวน 25 โรงเรียน อ าเภอพระประแดง จ านวน 25 โรงเรียน และอ าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ จ านวน 13 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 2) ครูผู้ปฏิบัติการสอน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 126 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ตามแนวคิดของวีลเลนและคณะ  
(Wheelen and Others) ซึงจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วน คือ 1) การตรวจสอบ 
สภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 2) การก าหนดกลยุทธ์  (Strategy Formulation)  
3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 4) การควบคุมและการประเมินผล  
(Evaluation and Control) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดของโนลว์ , ฮอลตัน  
และสวอนสัน (Knowles, Swanson and Holton) ตัวแปรที่ศึกษา คือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้บริหารตามแนวคิดของ วีลเลนและฮังเกอร์ (Wheelen & Hunger) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ตามแนวคิดของโนลว์, ฮอลตัน และสวอนสัน (Knowles, Swanson and Holton) เกี่ยวกับขอบเขต 
หน้าที่ในการเรียนรู้ของบุคลากรใหม่ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน คือ  
1) ขอบเขตส่วนบุคคล (Individual) 2) ขอบเขตบุคลากร (People) 3) ขอบเขตองค์กร (Organization)  
4) ขอบเขตหน้าที่/งาน (Work Tasks) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency)  
ร้อยละ (percentage) มัชณิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สัมประสิทธิ์ 
สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จากการวิจัยเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
โดยมี วั ตถุประสงค์ เพื่ อทราบ 1) การบริหาร เชิ งกลยุทธ์ของผู้ บริหาร  สั งกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 3) การบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัยคือ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ วีลเลน และคณะ  
(Wheelen and Others) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดของ สวอนสันและฮอลตัน  
(Swanson & Holton) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้วิจัย 
ได้ส่ งแบบสอบถามความคิดเห็นให้กลุ่มตัวอย่างซึ่ ง ได้แก่  สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 63 โรงเรียน โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูล 
โรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครูผู้ปฏิบัติการ 
สอน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 126 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืนมารวมทั้งสิ้น  57 โรงเรียน รวม  
114 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.48 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  
ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) มัชณิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
และใช้ สั มประสิ ทธิ์ สหสั มพั นธ์ ของ เพี ย ร สั น  (Pearson’s Product Moment Correlation  
Coefficient) โดยผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
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ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติ 

หน้าที่แทน โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้ปฏิบัติการสอน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 57 โรงเรียน  
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 114 คน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่หลัก 
ในโรงเรียน ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน รายละเอียดดังตารางที่ 9 
 
ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
      ชาย 
      หญิง 

 
39 
75 

 
34.21 
65.79 

รวม 114 100.00 
2. อายุ 
      น้อยกว่า 30 ปี 
      31 – 40 ปี 
      40 – 50 ปี 
      51 ปี ขึ้นไป 

 
12 
32 
15 
55 

 
10.53 
28.07 
13.16 
48.25 

รวม 114 100.00 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
      ต่ ากว่าปริญญาตร ี
      ปริญญาตร ี
      ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก 
      อื่นๆ 

 
 

41 
68 
5 
 

 
 

35.96 
59.65 
4.39 

 
รวม 114 100.00 

4. ต าแหน่งหน้าที่หลักในการท างาน 
      ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
      ครูผู้ปฏิบัติการสอน 

 
57 
57 

 
50.00 
50.00 

รวม 114 100.00 
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ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

5. ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
      ไม่เกิน 5 ปี 
      5 – 10 ปี 
      11 – 15 ปี 
      16 – 20 ปี 
      21 – 25 ปี 
      26 ปีขึ้นไป 

 
30 
26 
11 
5 
14 
28 

 
26.32 
22.81 
9.65 
4.39 
12.28 
24.56 

รวม 114 100.00 
 

จากตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 65.79 รองลงมา 
เป็นเพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21 ด้านอายุพบว่าอายุมากที่สุดคือ อายุ 51 ปีขึ้นไป 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมาคืออายุ 31-40 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ  
28.07 อายุ 40-50 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.16 และอายุน้อยที่สุดคืออายุน้อยกว่า 30 ปี  
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า การศึกษาระดับปริญญาโท 
มากที่สุด จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 59.65 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จ านวน 41 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 35.96 ระดับการศึกษาน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาเอก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.39  
ด้านต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน พบว่า ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน   
จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือต าแหน่งครูผู้ปฏิบัติการสอน จ านวน 57 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ด้านประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า ประสบการณ์ 
มากที่สุด คือ ประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 รองลงมา คือ  
ประสบการณ์ 26 ปีขึ้นไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56 ประสบการณ์ 5-10 ปี จ านวน 26 คน  
คิดเป็นร้อยละ 22.81 ประสบการณ์ 21-25 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 12.28 ประสบการณ์  
11-15 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.65 และน้อยที่สุด คือ ประสบการณ์ 16-20 ปี จ านวน 5 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.39 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการบริหาร เชิ งกลยุทธ์ของผู้ บริหาร สั งกัดส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อทราบว่าอยู่ในระดับใด เป็นการวิเคราะห์ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารทั้ง 4 ด้าน ตามแนวคิดของ วีลเลน และคณะ (Wheelen and  
Others) ซึ่งวิเคราะห์จากมัชฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม 
และจ าแนกเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 10 – 14  
 
ตารางที่ 10 มัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
(n = 57) 

ข้อ การบริหารเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

X  S.D. ระดับ 

1 ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม (X1) 4.24 0.49 มาก 
2 ด้านการก าหนดกลยุทธ์ (X2) 4.34 0.54 มาก 
3 ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (X3) 4.41 0.56 มาก 
4 ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (X4) 4.26 0.59 มาก 

โดยภาพรวม (Xtot) 4.31 0.55 มาก 
 

จากตารางที่  10 พบว่า  การบริหารเชิ งกลยุทธ์ของผู้บริหาร สั งกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.31, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับมัชณิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้ดังนี้ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มัชฌิมเลขคณิตมีค่ามากที่สุด  
( X = 4.41, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ( X = 4.34, S.D. = 0.54) ด้านการ 
ควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ( X = 4.26, S.D. = 0.59) และด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม  
มีมัชณิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.24, S.D. = 0.49) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.49-0.59 อธิบายได้ว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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เมื่อวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในแต่ละด้านแยกเป็นรายข้อย่อยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังตารางที่ 11-14 

 
ตารางที่ 11 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม 

(n = 57) 
ข้อ ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม X  S.D. ระดับ 
1 สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อม

ภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อน ามาวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.39 0.63 มาก 

2 สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านเศรษฐกิจ เพื่อน ามาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.27 0.73 มาก 

3 สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านการเมืองและกฎหมาย เพื่อน ามาวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.06 0.84 มาก 

4 สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกด้านเทคโนโลยี เพื่อน ามาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.39 0.60 มาก 

5 สถานศึกษาของท่านศึกษานโยบายทางการศึกษาของต้นสังกัด 
และในระดับชาต ิ

4.59 0.58 มากที่สุด 

6 สถานศึกษาของท่านน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

4.44 0.64 มาก 

7 สถานศึกษาของท่านได้รับสนับสนุนงบประมาณต่างๆ เพื่อน ามาใช้
ในการจัดกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา 

4.28 0.77 มาก 
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ตารางที่ 11 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม (ต่อ) 

(n = 57) 
ข้อ ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม X  S.D. ระดับ 
8 สถานศึกษาของท่านอภิปรายร่วมกันเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอกสถานศึกษาเพื่อหาโอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

4.25 0.69 มาก 

9 สถานศึกษาของท่านประชุมชี้แจงโครงสร้างการบริหารงานแก่ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4.49 0.66 มาก 

10 สถานศึกษาของท่านมีการวางแผนเพื่อก าหนดโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจน 

4.50 0.63 มากที่สุด 

11 สถานศึกษาของท่านมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ 
ความสามารถตรงตามสายงานและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

3.88 0.93 มาก 

12 สถานศึกษาของท่านมีแหล่งทรัพยากรในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.91 0.75 มาก 
13 สถานศึกษาของท่านใช้สื่อนวัตกรรม วัสดุ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยและ

เพียงพอต่อความต้องการ 
3.84 0.76 มาก 

14 สถานศึกษาของท่านอภิปรายร่วมกันเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาเพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อน ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

4.18 0.74 มาก 

15 สถานศึกษาของท่านเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและการ
ประเมินสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากร
ได้รับทราบ 

4.17 0.72 มาก 

รวม (X1) 4.24 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 11 พบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งในภาพรวมและ 
รายข้ออยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับ  
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้ดังนี้ สถานศึกษาของท่านศึกษา 
นโยบายทางการศึกษาของต้นสังกัด และในระดับชาติ มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.59,  
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S.D. = 0.58) รองลงมา คือ สถานศึกษาของท่านมีการวางแผนเพื่อก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน 
ที่ชัดเจน ( X = 4.50, S.D. = 0.63) สถานศึกษาของท่านประชุมชี้แจงโครงสร้างการบริหารงานแก่ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ( X = 4.49, S.D. = 0.66) สถานศึกษาของท่านน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ( X = 4.44,  
S.D. = 0.64) สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคม 
และวัฒนธรรม เพื่อน ามาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ( X = 4.39, S.D. = 0.63)  
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยี เพื่อน ามา  
วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ( X = 4.39, S.D. = 0.60) สถานศึกษาของท่านได้รับ 
สนับสนุนงบประมาณต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา ( X = 4.28,  
S.D. = 0.77) สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจ  
เพื่อน ามาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 4.27, S.D. = 0.73) สถานศึกษาของท่าน 
อภิปรายร่วมกันเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาเพื่อหาโอกาส และอุปสรรค  
ในการพัฒนาสถานศึกษา ( X = 4.25, S.D. = 0.69) สถานศึกษาของท่านอภิปรายร่วมกันเพื่อ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อน ในการพัฒนาสถานศึกษา  
( X = 4.18, S.D. = 0.74) สถานศึกษาของท่านเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและการประเมิน 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้แก่ครูและบุคลากรได้รับทราบ ( X = 4.17, S.D. = 0.72) สถานศึกษา 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมืองและกฎหมาย เพื่อน ามา  
วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X = 4.06, S.D. = 0.84) สถานศึกษาของท่านมีแหล่ง 
ทรัพยากรในการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ( X = 3.91, S.D. = 0.75) สถานศึกษาของท่านมีครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามสายงานและเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน   
( X = 3.88, S.D. = 0.93) และสถานศึกษาของท่านใช้สื่อนวัตกรรม วัสดุ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยและ 
เพียงพอต่อความต้องการ  มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 3.84, S.D. = 0.76) ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.58-0.93 อธิบายได้ว่า การกระจาย 
ของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 12 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการก าหนด
กลยุทธ ์

(n = 57) 
ข้อ ด้านการก าหนดกลยุทธ ์ X  S.D. ระดับ 
1 สถานศึกษาของท่านร่วมกันก าหนดพันธกิจซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ 

ที่ชัดเจน 
4.39 0.72 มาก 

2 สถานศึกษาของท่านก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

4.51 0.67 มากที่สุด 

3 สถานศึกษาของท่านประชุมชี้แจงแนวทางของพันธกิจให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

4.38 0.73 มาก 

4 พันธกิจในสถานศึกษาของท่านมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวการณ์ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

4.20 0.77 มาก 

5 สถานศึกษาของท่านมีการก าหนดวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์  
ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

4.44 0.64 มาก 

6 สถานศึกษาของท่านก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได ้ 4.33 0.66 มาก 
7 ผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการในสถานศึกษาของท่านประสบ

ความส าเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
4.17 0.68 มาก 

8 บุคลากรในสถานศึกษาของท่านร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และเหมาะสม 

4.21 0.71 มาก 

9 บุคลากรในสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมเพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม 

4.25 0.69 มาก 

10 สถานศึกษาของท่านก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการพัฒนา
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 

4.34 0.65 มาก 

11 สถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการ กิจกรรม  
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ ์

4.39 0.63 มาก 

12 สถานศึกษาของท่านปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผน 
กลยุทธ ์

4.35 0.64 มาก 
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ตารางที่ 12 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการก าหนด

กลยุทธ ์(ต่อ) 

(n = 57) 
ข้อ ด้านการก าหนดกลยุทธ ์ X  S.D. ระดับ 
13 บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
4.37 0.68 มาก 

14 บุคลากรในสถานศึกษาสถานศึกษามีการก าหนดนโยบายส่งเสริม
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

4.34 0.65 มาก 

15 บุคลากรในสถานศึกษาได้ รั บแต่ งตั้ งตามบทบาทหน้ าที่ 
การปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างชัดเจน 

4.46 0.64 มาก 

รวม (X2) 4.34 0.54 มาก 
 

จากตารางที่  12 พบว่าการบริหาร เชิ งกลยุทธ์ของผู้ บริหาร สั งกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการก าหนดกลยุทธ์ในภาพรวมและรายข้อ 
อยู่ ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดยเรียงล าดับ 
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้ดังนี้ สถานศึกษาของท่าน 
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.51,  
S.D. = 0.67) รองลงมา คือ บุคลากรในสถานศึกษาได้รับแต่งตั้งตามบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายอย่างชัดเจน ( X = 4.46, S.D. = 0.64) สถานศึกษาของท่านมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ตามแผนกลยุทธ์ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ( X = 4.44, S.D. = 0.64)  
สถานศึกษาของท่านร่วมกันก าหนดพันธกิจซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ( X = 4.39, S.D. = 0.72)  
สถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ( X = 4.39,  
S.D. = 0.63) สถานศึกษาของท่านประชุมชี้แจงแนวทางของพันธกิจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ  
( X = 4.38, S.D. = 0.73) บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ( X = 4.37, S.D. = 0.68) สถานศึกษาของท่าน 
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ ( X = 4.35, S.D. = 0.64) สถานศึกษาของท่าน 
ก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ( X = 4.34, S.D. = 0.65) 
บุคลากรในสถานศึกษาสถานศึกษามีการก าหนดนโยบายส่งเสริมการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย   
( X = 4.34, S.D. = 0.65) สถานศึกษาของท่านก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ ( X = 4.33,  
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S.D. = 0.66) บุคลากรในสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพแวดล้อม  
เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ( X = 4.25, S.D. = 0.69) บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน 
ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและเหมาะสม ( X = 4.21, S.D. = 0.71) พันธกิจในสถานศึกษาของ 
ท่านมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ( X = 4.20, S.D. = 0.77)  
และผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการในสถานศึกษาของท่านประสบความส าเร็จบรรลุผล  
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้  มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด  ( X = 4.17, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.63-0.77 อธิบายได้ว่า การกระจาย 
ของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 13 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการน า                          
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

(n = 57) 
ข้อ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ X  S.D. ระดับ 
1 สถานศึกษาของท่านก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 4.55 0.64 มากที่สุด 
2 สถานศึกษาของท่านก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ
4.48 0.61 มาก 

3 สถานศึกษาของท่านมีการมอบหมายหน้าที่ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 

4.36 0.74 มาก 

4 สถานศึกษาของท่านมอบหมายงานบุคลากรให้มีความเหมาะสม
ตามความสามารถและทักษะเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ ์

4.37 0.71 มาก 

5 บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

4.39 0.60 มาก 

6 บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณ 
กิจกรรม โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค ์

4.40 0.58 มาก 

7 สถานศึกษาของท่านวางแผนการจัดท างบประมาณล่วงหน้า 4.39 0.71 มาก 
8 สถานศึกษาของท่านประชุมชี้แจงการจัดท างบประมาณให้แก่ผู้ที่

เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
4.42 0.77 มาก 
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ตารางที่ 13 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการน า                               

กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (ต่อ) 

(n = 57) 
ข้อ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ X  S.D. ระดับ 
9 ผู้บริหารในสถานศึกษาของท่านควบคุมและวางแผนการใช้

งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
4.46 0.68 มาก 

10 สถานศึกษาของท่านประชาสัมพันธ์ผลของการจัดกิจกรรม 
โครงการ และผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

4.37 0.71 มาก 

11 สถานศึกษาของท่านมีขั้นตอนการด าเนินงานในการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

4.36 0.69 มาก 

12 สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมชี้แจง ล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้ทราบและน าไปปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4.39 0.66 มาก 

13 ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการน ากล
ยุทธ์ไปปฏิบัต ิ

4.41 0.64 มาก 

14 สถานศึกษาของท่านประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการ ให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

4.34 0.69 มาก 

รวม (X3) 4.41 0.56 มาก 
 

จากตารางที่  13 พบว่าการบริหาร เชิ งกลยุทธ์ของผู้ บริหาร สั งกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในภาพรวม 
และรายข้ออยู่ ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดย 
เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้ดังนี้ สถานศึกษาของ 
ท่านก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.64)  
รองลงมา คือ สถานศึกษาของท่านก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน ากลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติ ( X = 4.48, S.D. = 0.61) ผู้บริหารในสถานศึกษาของท่านควบคุมและวางแผนการใช้ 
งบประมาณอย่างเป็นระบบ ( X = 4.46, S.D. = 0.68) สถานศึกษาของท่านประชุมชี้แจงการจัดท า 
งบประมาณให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ( X = 4.42, S.D. = 0.77) ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( X = 4.41, S.D. = 0.64) บุคลากรในสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณ กิจกรรม โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ  
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วัตถุประสงค์ ( X = 4.40, S.D. = 0.58) สถานศึกษาของท่านวางแผนการจัดท างบประมาณล่วงหน้า  
( X = 4.39, S.D. = 0.71) สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมชี้แจง ล าดับขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานให้ทราบและน าไปปฏิบัติอย่างชัดเจน ( X = 4.39, S.D. = 0.66) บุคลากรในสถานศึกษา 
ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ( X = 4.39,  
S.D. = 0.60) สถานศึกษาของท่านมอบหมายงานบุคลากรให้มีความเหมาะสมตามความสามารถและ 
ทักษะเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ( X = 4.37, S.D. = 0.71) สถานศึกษาของท่านประชาสัมพันธ์ผล 
ของการจัดกิจกรรม โครงการ และผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ( X = 4.37, S.D. = 0.71)  
สถานศึกษาของท่านมีการมอบหมายหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ( X = 4.36,  
S.D. = 0.74) สถานศึกษาของท่านมีขั้นตอนการด าเนินงานในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติที่ชัดเจน  
( X = 4.36, S.D. = 0.69) และ สถานศึกษาของท่านประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการ ให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.34, S.D. = 0.69) ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.58-0.77 อธิบายได้ว่า การกระจาย 
ของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่ 14 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการควบคุม
และประเมินผล 

(n = 57) 
ข้อ ด้านการควบคุมและประเมนิผล X  S.D. ระดับ 
1 สถานศึกษาของท่านแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลกลยุทธ์

ไว้อย่างชัดเจน 
4.26 0.69 มาก 

2 สถานศึกษาของท่านจัดท าเครื่องมือในการประเมินผลกลยุทธ์ที่
เหมาะสม 

4.11 0.73 มาก 

3 สถานศึกษาของท่านประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา 

4.15 0.68 มาก 

4 สถานศึกษาของท่านสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกล
ยุทธ์ของสถานศึกษา 

4.30 0.73 มาก 

5 สถานศึกษาของท่านร่วมกันสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผน
กลยุทธ์เพื่อใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศในปีการศึกษาถัดไป 

4.32 0.70 มาก 
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ตารางที่ 14 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการควบคุม
และประเมินผล (ต่อ) 

(n = 57) 
ข้อ ด้านการควบคุมและประเมนิผล X  S.D. ระดับ 
6 สถานศึกษาของท่านรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่อ

ที่ประชุม 
4.32 0.71 มาก 

7 สถานศึกษาของท่านจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ที่วางไว้ 

4.37 0.68 มาก 

8 สถานศึกษาของท่านมีกระบวนการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

4.29 0.70 มาก 

9 สถานศึกษาของท่านเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่ผ่านมากับกล
ยุทธ์ที่วางไว้ 

4.22 0.68 มาก 

10 สถานศึกษาของท่านวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่
ผ่านมาน ามาก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ในคราว
ต่อไป 

4.28 0.65 มาก 

รวม (X4) 4.26 0.59 มาก 
 

จากตารางที่  14 พบว่าการบริหาร เชิ งกลยุทธ์ของผู้ บริหาร สั งกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านการควบคุมและประเมินผลในภาพรวม 
และรายข้ออยู่ ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดย 
เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้ดังนี้ สถานศึกษา 
ของท่านจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้  มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  
( X = 4.37, S.D. = 0.68) รองลงมา มีมัชฌิมเลขคณิตเท่ากันสองข้อค าถาม คือ สถานศึกษาของท่าน 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุม ( X = 4.32, S.D. = 0.71) สถานศึกษาของ
ท่านร่วมกันสรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศในปีการศึกษา  
ถัดไป ( X = 4.32, S.D. = 0.70) สถานศึกษาของท่านสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา ( X = 4.30,  
S.D. = 0.73) สถานศึกษาของท่านมีกระบวนการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ 
สถานศึกษา ( X = 4.29, S.D. = 0.70) สถานศึกษาของท่านวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามแผน 
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กลยุทธ์ที่ผ่านมาน ามาก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ในคราวต่อไป  ( X = 4.28,  
S.D. = 0.65) สถานศึกษาของท่านแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน  
( X = 4.26, S.D. = 0.69) สถานศึกษาของท่านเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่ผ่านมากับกลยุทธ์ 
ที่วางไว้ ( X = 4.22, S.D. = 0.68) สถานศึกษาของท่านประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
ของสถานศึกษา  ( X = 4.15, S.D. = 0.68) และ สถานศึกษาของท่านจัดท าเครื่องมือในการ 
ประเมินผลกลยุทธ์ที่เหมาะสม มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.11, S.D. = 0.73) ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.65-0.73 อธิบายได้ว่า การกระจาย 
ของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เพื่อทราบว่าอยู่ในระดับใด  
เป็นการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้ง  4 ด้าน ตามแนวคิดของ โนลว์ , ฮอลตัน และ 
สวอนสัน (Knowles, Swanson and Holton) ซึ่ งวิ เคราะห์จากมัชฌิม เลขคณิต ( X ) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 15 - 19  

 
ตารางที่  15 มัชฌิมเลขคณิต ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                      

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ               
เขต 1 

(n = 57) 
ข้อ การพัฒนาทรพัยากรมนุษยใ์นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

X  S.D. ระดับ 
 

1 ขอบเขตส่วนบุคคล (Y1) 4.68 0.40 มากที่สุด 
2 ขอบเขตบุคลากร (Y2) 4.61 0.53 มากที่สุด 
3 ขอบเขตองค์กร (Y3) 4.60 0.48 มากที่สุด 
4 ขอบเขตหน้าที่/งาน (Y4) 4.50 0.49 มากที่สุด 

โดยภาพรวม (Ytot) 4.60 0.48 มากที่สุด 
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จากตารางที่  15 พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน  
อยู่ ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.60, S.D. = 0.48) เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ 
มัชณิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้ดังนี้  ด้านขอบเขต 
ส่วนบุคคล มัชฌิมเลขคณิตมีค่ามากที่สุด ( X = 4.68 S.D. = 0.40) รองลงมา คือ ด้านขอบเขต 
บุคลากร ( X = 4.61 S.D. = 0.53) ด้านขอบเขตองค์กร ( X = 4.60 S.D. = 0.48) และด้านขอบเขต 
หน้าที่ /งาน มีมัชณิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.50 S.D. = 0.49) ตามล าดับ  เมื่อพิจารณา 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.40-0.53 อธิบายได้ว่า การกระจายของข้อมูลน้อย  
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

เมื่อวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในแต่ละด้านแยกเป็นรายข้อย่อย 
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 16-19 
 
ตารางที่ 16 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                      

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ด้านขอบเขตส่วนบุคคล 

(n = 57) 
ข้อ ด้านขอบเขตส่วนบคุคล X  S.D. ระดับ 
1 ท่านมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานศึกษาของท่าน 4.75 0.53 มากที่สุด 
2 ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ๆ อยู่เสมอ 4.74 0.52 มากที่สุด 
3 กระบวนการฝึกอบรมท าให้ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

เพิ่มขึ้น 
4.54 0.61 มากที่สุด 

4 ท่านมีความพึงพอใจที่ดีต่อความส าเร็จของงานที่ท่านได้รับ
มอบหมาย 

4.64 0.55 มากที่สุด 

5 ท่านมีความรู้สึกที่ดีในกระบวนการการท างานในสถานศึกษา  4.57 0.64 มากที่สุด 
6 ท่านมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานใน

สถานศึกษา 
4.56 0.61 มากที่สุด 

7 ท่านมีความคาดหวังที่จะพัฒนาสถานศึกษาของท่านให้ดีขึ้น 4.77 0.44 มากที่สุด 
8 ท่านมีความคาดหวังต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในการ

ท างานให้ประสบผลส าเร็จ 
4.71 0.53 มากที่สุด 
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ตารางที่ 16 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                        

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 ด้านขอบเขตส่วนบุคคล (ต่อ) 

(n = 57) 
ข้อ ด้านขอบเขตส่วนบคุคล X  S.D. ระดับ 
9 ท่านมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 4.69 0.50 มากที่สุด 
10 ท่านมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
4.71 0.49 มากที่สุด 

11 ท่านมีความคาดหวังในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4.75 0.48 มากที่สุด 

12 ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของ
สถานศึกษา 

4.69 0.50 มากที่สุด 

13 ท่านสร้างความคุ้นเคยที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงานในทุกๆ ฝ่าย 4.67 0.51 มากที่สุด 
14 ท่านยอมรับและเคารพเพ่ือนร่วมงานที่มีความหลากหลาย 4.73 0.50 มากที่สุด 
15 ท่านปรับตัวให้เข้ากับทีมงานและเพื่อนร่วมงานใหม่ 4.70 0.51 มากที่สุด 

รวม (Y1) 4.68 0.40 มากที่สุด 
 
จากตารางที่  16 พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านขอบเขตส่วนบุคคล 
ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ค าถามโดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้ดังนี้  
ท่านมีความคาดหวังที่จะพัฒนาสถานศึกษาของท่านให้ดีขึ้น มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.77,  
S.D. = 0.44) รองลงมามีมัชฌิมเลขคณิตเท่ากันสองข้อค าถาม คือ ท่านมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานศึกษา 
ของท่าน ( X = 4.75, S.D. = 0.53) ท่านมีความคาดหวังในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ( X = 4.75, S.D. = 0.48) ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิธีการท างาน 
ใหม่ๆ อยู่เสมอ ( X  = 4.74, S.D. = 0.52) ท่านยอมรับและเคารพเพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลาย  
( X = 4.73, S.D. = 0.50) ท่านมีความคาดหวังต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในการท างาน 
ให้ประสบผลส าเร็จ ( X = 4.71, S.D. = 0.53) ท่านมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการ 
ท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ( X = 4.71, S.D. = 0.49) ท่านปรับตัวให้เข้ากับทีมงานและเพื่อน 
ร่วมงานใหม่ ( X = 4.70, S.D. = 0.51) ท่านมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  
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( X = 4.69, S.D. = 0.50) ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของสถานศึกษา  
( X = 4.69, S.D. = 0.50) ท่านสร้างความคุ้นเคยที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงานในทุกๆ ฝ่าย  
( X = 4.67, S.D. = 0.51) ท่านมีความพึงพอใจที่ดีต่อความส าเร็จของงานที่ท่านได้รับมอบหมาย  
( X = 4.64, S.D. = 0.55) ท่านมีความรู้สึกที่ดีในกระบวนการการท างานในสถานศึกษา ( X = 4.57,  
S.D. = 0.64) ท่านมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในสถานศึกษา ( X = 4.56,  
S.D. = 0.61) และ กระบวนการฝึกอบรมท าให้ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  
มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.61) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.44-0.64 อธิบายได้ว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูล 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

 
ตารางที่  17 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                   

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ด้านขอบเขตบุคลากร 

(n = 57) 
ข้อ ด้านขอบเขตบุคลากร X  S.D. ระดับ 
1 ท่านมีโอกาสได้รับงานหรือหน้าที่ที่ส าคัญ 4.64 0.57 มากที่สุด 
2 ท่านได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน 4.49 0.67 มาก 
3 ท่านได้รับน้ าใจและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 4.66 0.58 มากที่สุด 
4 ท่านได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี 4.68 0.52 มากที่สุด 
5 ท่านได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนร่วมงานในการท างานให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมาย 
4.58 0.59 มากที่สุด 

6 ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา 4.68 0.55 มากที่สุด 
7 ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 4.74 0.48 มากที่สุด 
8 ท่านมีการปรับตัวเข้ากับสังคมและเพื่อนร่วมงานจนเกิดการ

ยอมรับ 
4.68 0.52 มากที่สุด 

9 ท่านสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและท างานเป็นทีมได้ 4.75 0.46 มากที่สุด 
10 หัวหน้างานให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้าน 4.56 0.70 มากที่สุด 
11 หัวหน้างานให้ค าปรึกษาและคอยให้ก าลังใจท่านเสมอ 4.54 0.75 มากที่สุด 
12 หัวหน้างานเข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน 4.54 0.67 มากที่สุด 
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ตารางที่ 17 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                   
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ด้านขอบเขตบุคลากร (ต่อ) 

(n = 57) 
ข้อ ด้านขอบเขตบุคลากร X  S.D. ระดับ 
13 หัวหน้างานมีบทบาทส าคัญในการท างาน และเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กับท่าน 
4.56 0.68 มากที่สุด 

14 ท่านได้รับแรงจูงใจที่ดีจากหัวหน้างาน จนเป็นแรงกระตุ้นให้ท่าน
ทุ่มเทและปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่

4.54 0.75 มากที่สุด 

15 หัวหน้างานให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ท่านเกิดความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 

4.52 0.73 มากที่สุด 

รวม (Y2) 4.61 0.53 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  17 พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านขอบเขตบุคลากร 
ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ค าถามโดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้ดังนี้  
ท่านสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและท างานเป็นทีมได้ ( X = 4.75, S.D. = 0.46) รองลงมา คือ ท่านมี 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ( X = 4.74, S.D. = 0.48) ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา  
( X = 4.68, S.D. = 0.55) ท่านได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี  ( X = 4.68,  
S.D. = 0.52) ท่านมีการปรับตัวเข้ากับสังคมและเพื่อนร่วมงานจนเกิดการยอมรับ ( X = 4.68,  
S.D. = 0.52) ท่านได้รับน้ า ใจและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยู่ เสมอ  ( X = 4.66,  
S.D. = 0.58) ท่านมีโอกาสได้รับงานหรือหน้าที่ที่ส าคัญ  ( X = 4.64, S.D. = 0.57) ท่านได้รับ 
แรงบันดาลใจจากเพื่อนร่วมงานในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ( X = 4.58, S.D. = 0.59)  
หัวหน้างานให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้าน ( X = 4.56, S.D. = 0.70) หัวหน้า 
งานมีบทบาทส าคัญในการท างาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับท่าน ( X = 4.56, S.D. = 0.68)  
หัวหน้างานให้ค าปรึกษาและคอยให้ก าลังใจท่านเสมอ ( X = 4.54, S.D. = 0.75) ท่านได้รับแรงจูงใจ
ที่ดีจากหัวหน้างาน จนเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านทุ่มเทและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  ( X = 4.54,  
S.D. = 0.75) หัวหน้างานเข้าใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน  ( X = 4.54, S.D. = 0.67)  
หัวหน้างานให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ท่านเกิดความก้าวหน้าในวิชา ชีพ ( X = 4.52,  
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S.D. = 0.73) และ ท่านได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ดีจากเพื่อนร่วมงาน มีมัชฌิมเลขคณิตน้อย 
ที่สุด ( X = 4.49, S.D. = 0.67) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า  
อยู่ระหว่าง 0.46-0.75 อธิบายได้ว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ 
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 
ตารางที่  18 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                     

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ด้านขอบเขตองค์กร 

(n = 57) 
ข้อ ด้านขอบเขตองค์กร X  S.D. ระดับ 
1 ท่านได้รับการปลูกฝังบรรทัดฐาน ค่านิยมที่ดี และสามารถปรับตัว

ให้สอดคล้องกับการท างานในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
4.56 0.61 มากที่สุด 

2 ท่านปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาและตาม
ระเบียบของทางราชการ 

4.71 0.49 มากที่สุด 

3 สถานศึกษาของท่านมีระเบียบ แบบแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 4.58 0.59 มากที่สุด 
4 ผู้บริหารในสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่ในรายละเอียดของงานที่

ท่านได้รับมอบหมาย 
4.57 0.69 มากที่สุด 

5 ท่านเข้าใจระบบและวิธีการท างานของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 4.60 0.56 มากที่สุด 
6 ท่านเข้าใจโครงสร้างระบบการบริหารงานของสถานศึกษา 4.58 0.59 มากที่สุด 
7 ท่านเข้าใจระบบและกระบวนการท างานของแต่ละฝ่ายใน

สถานศึกษา 
4.57 0.56 มากที่สุด 

8 ท่านเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาได้เป็นอย่างด ี

4.63 0.52 มากที่สุด 

9 ท่านเข้าใจบทบาทและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 4.60 0.58 มากที่สุด 
10 ท่านมีการยอมรับบทบาทหน้าที่การท างานตามโครงสร้างระบบ

การบริหารงาน 
4.58 0.58 มากที่สุด 

11 ท่านเข้าใจบทบาทในการท างานและหน้าที่ของเพ่ือนร่วมงาน 4.60 0.58 มากที่สุด 
12 ท่านเข้าใจแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์และ กลยุทธ์ของสถานศึกษาเป็นหลัก 
4.59 0.59 มากที่สุด 

รวม (Y3) 4.60 0.48 มากที่สุด 
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จากตารางที่  18 พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านขอบเขตองค์กรในภาพรวม 
และรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามโดย 
เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้ดังนี้ ท่านปฏิบัติ 
ตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาและตามระเบียบของทางราชการ ( X = 4.71,  
S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ท่านเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
ได้ เป็นอย่างดี  ( X = 4.63, S.D. = 0.52) ท่านเข้าใจบทบาทและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
( X = 4.60, S.D. = 0.58) ท่านเข้าใจบทบาทในการท างานและหน้าที่ของเพ่ือนร่วมงาน ( X = 4.60,  
S.D. = 0.58) ท่านเข้าใจระบบและวิธีการท างานของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี ( X = 4.60,  
S.D. = 0.56) ท่านเข้าใจแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และ กลยุทธ์ของสถานศึกษาเป็นหลัก ( X = 4.59, S.D. = 0.59) สถานศึกษาของท่านมีระเบียบ  
แบบแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ( X = 4.58, S.D. = 0.59) ท่านเข้าใจโครงสร้างระบบการ 
บริหารงานของสถานศึกษา ( X = 4.58, S.D. = 0.59) ท่านมีการยอมรับบทบาทหน้าที่การท างาน
ตามโครงสร้างระบบการบริหารงาน ( X = 4.58, S.D. = 0.58) ผู้บริหารในสถานศึกษาให้ความเอาใจ 
ใส่ในรายละเอียดของงานที่ท่านได้รับมอบหมาย ( X = 4.57, S.D. = 0.69) ท่านเข้าใจระบบและ
กระบวนการท างานของแต่ละฝ่ายในสถานศึกษา ( X = 4.57, S.D. = 0.56) และ ท่านได้รับการ 
ปลูกฝังบรรทัดฐาน ค่านิยมที่ดี และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการท างานในสถานศึกษา 
ได้เป็นอย่างดี มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.61) ตามล าดับ เมื่อพิจารณา 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.49-0.69 อธิบายได้ว่า การกระจายของข้อมูลน้อย  
แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
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ตารางที่ 19 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                   
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาป ระถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ด้านขอบเขตหน้าที่/งาน 

(n = 57) 
ข้อ ด้านขอบเขตหน้าที/่งาน X  S.D. ระดับ 
1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างด ี 4.61 0.57 มากที่สุด 
2 ท่านมีความเข้าใจในการใช้ความรู้และทักษะที่ใช้ในการท างาน 4.61 0.56 มากที่สุด 
3 ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับเพื่อน

ร่วมงานได ้
4.45 0.61 มาก 

4 ท่านสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการท างานได ้

4.54 0.52 มากที่สุด 

5 ท่านเข้าใจปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในการท างานของหน่วยงานที่มี
ผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษา 

4.50 0.55 มากที่สุด 

6 ท่านให้ความส าคัญกับการจัดล าดับความส าคัญของงานเพื่อ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.56 0.60 มากที่สุด 

7 ท่านมีการคัดเลือกข้อมูลในการท างานจนท าให้งานนั้นบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

4.43 0.64 มาก 

8 ท่านมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
ระบบ 

4.49 0.58 มาก 

9 ท่านมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ชัดเจน 

4.54 0.58 มากที่สุด 

10 ท่านมักท างานตามแผนงานที่ก าหนดจนส าเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

4.45 0.60 มาก 

11 ท่านมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 

4.48 0.61 มาก 

12 ท่านมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการท างานของ
ตนเองอยู่เสมอ 

4.56 0.61 มากที่สุด 
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ตารางที่ 19 มัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ด้านขอบเขตหน้าที่/งาน (ต่อ) 

(n = 57) 
ข้อ ด้านขอบเขตหน้าที/่งาน X  S.D. ระดับ 
13. ท่านสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ผ่านมาสร้างสรรค์นวัตกรรม

ใหม่ๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และ กลยุทธ์ของสถานศึกษา 

4.48 0.58 มาก 

14 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพื่อให้รู้ เข้าใจและมีทักษะ
เกี่ยวกับ การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าป ี

4.39 0.77 มาก 

15 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพื่อให้รู้เข้าใจและมีทักษะ
เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ กิจกรรม 

4.43 0.74 มาก 

รวม (Y4) 4.50 0.49 มากที่สุด 
 
จากตารางที่  19 พบว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ด้านขอบเขตหน้าที่/งาน 
ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
ค าถามโดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้ดังนี้  
ท่านมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างด ี( X = 4.61, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ 
ท่านมีความเข้าใจในการใช้ความรู้และทักษะที่ใช้ในการท างาน ( X = 4.61, S.D. = 0.56) ท่านมีการ 
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะการท างานของตนเองอยู่เสมอ  ( X = 4.56, S.D. = 0.61)  
ท่านให้ความส าคัญกับการจัดล าดับความส าคัญของงานเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามระยะเวลา  
ที่ก าหนด ( X = 4.56, S.D. = 0.60) ท่านมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างชัดเจน ( X  = 4.54, S.D. = 0.58) ท่านสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา 
และปรับปรุงการท างานได้ ( X = 4.54, S.D. = 0.52) ท่านเข้าใจปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในการท างาน 
ของหน่วยงานที่มีผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษา  ( X = 4.50, S.D. = 0.55) ท่านมีความรู้   
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ( X = 4.49, S.D. = 0.58) ท่านมีความรู้ ทักษะ  
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์  
ของสถานศึกษา ( X  = 4.48, S.D. = 0.61) ท่านสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ผ่านมาสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ กลยุทธ์  
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ของสถานศึกษา ( X = 4.48, S.D. = 0.58) ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับ 
เพื่อนร่วมงานได้ ( X = 4.45, S.D. = 0.61) ท่านมักท างานตามแผนงานที่ก าหนดจนส าเร็จและบรรลุ 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ( X  = 4.45, S.D. = 0.60) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพื่อให้รู้ 
เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ กิจกรรม ( X = 4.43, S.D. = 0.74) ท่านมีการคัดเลือก 
ข้อมูลในการท างานจนท าให้งานนั้นบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของ  
สถานศึกษา ( X = 4.43, S.D. = 0.64) และ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพื่อให้รู้ เข้าใจและ 
มีทักษะเกี่ยวกับ การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด  
( X = 4.39, S.D. = 0.77) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง  
0.52-0.77 อธิบายได้ว่า การกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็น 
สอดคล้องกัน 

 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
ผลการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation  
Coefficient) ดังรายละเอียดในตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 โดยภาพรวม 
 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหาร 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านขอบเขต
ส่วนบุคคล 

(Y1) 

ด้านขอบเขต
บุคลากร (Y2) 

ด้านขอบเขต
องค์กร  
(Y3) 

ด้านขอบเขต
หน้าที่/งาน 

(Y4) 

การพัฒนา
ทรัพยากร

มนุษย ์(Ytot) 

ด้านการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม (X1) 

.487** .512** .528** .585** .587** 

ด้านการก าหนดกลยุทธ์ (X2) .567** .575** .637** .625** .667** 

ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
(X3) 

.592** .667** .617** .677** .711** 

ด้านการควบคุมและ
ประเมินผล (X4) 

.533** .568** .538** .659** .639** 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหาร (Xtot) 

.596** .635** .633** .696** .712** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 20 พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร โดยภาพรวม (xtot) กับการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวม (ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับสูง (r=.712**)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ในแต่ละด้าน (x1-4)  
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม (ytot) พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการ 
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม (x1) กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม (ytot) มีความสัมพันธ์ 
คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (r=.587**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, การบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการก าหนดกลยุทธ์ (x2) กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม  
(ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง (r=.667**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01, การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (x3) กับการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ โดยภาพรวม (ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับสูง (r=.711**) อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01, และการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการควบคุมและประเมินผล (x4)  
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กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวม (ytot) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับปานกลาง  
(r=.639**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารเป็นรายด้าน กับการ  
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้าน (y1-4) พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการ 
ตรวจสอบสภาพแวดล้อม (x1) กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้าน (y1-4) มีความสัมพันธ์ 
คล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับ 
ด้านขอบเขตหน้าที่/งาน (y4) มากที่สุด (r=.585**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านขอบเขต 
ส่วนบุคคล (y1) น้อยที่สุด (r=.487**), การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการก าหนดกลยุทธ์  
(x2) กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้าน (y1-4) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านขอบเขตองค์กร (y3) มากที่สุด 
(r=.637**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านขอบเขตส่วนบุคคล (y1) น้อยที่สุด (r=.567**),  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (x3) กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในแต่ละด้าน (y1-4) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยมี 
ความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านขอบเขตหน้าที่/งาน (y4) มากที่สุด (r=.677**) และมีความสัมพันธ์
คล้อยตามกันกับด้านขอบเขตส่วนบุคคล (y1) น้อยที่สุด (r=.592**), การบริหารเชิงกลยุทธ์ของ 
ผู้บริหาร ด้านการควบคุมและประเมินผล (x4) กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละด้าน (y1-4)  
มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์ 
คล้อยตามกันกับด้านขอบเขตหน้าที่/งาน (y4) มากที่สุด (r=.659**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน 
กับด้านขอบเขตส่วนบุคคล (y1) น้อยที่สุด (r=.533**), 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นรายด้าน กับการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในแต่ละด้าน (x1-4) พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านขอบเขตส่วน 
บุคคล (y1) กับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในแต่ละด้าน (x1-4) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการน า 
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (x3) มากที่สุด (r=.592**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการตรวจสอบ 
สภาพแวดล้อม (x1) น้อยที่สุด (r=.487**), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านขอบเขตบุคลากร (y2)  
กับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในแต่ละด้าน (x1-4) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการน ากลยุทธ์ 
ไปปฏิบัติ  (x3) มากที่สุด (r=.667**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการตรวจสอบ 
สภาพแวดล้อม (x1) น้อยที่สุด (r=.512**), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านขอบเขตองค์กร (y3)  
กับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในแต่ละด้าน (x1-4) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการก าหนดกลยุทธ์  
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(x2) มากที่สุด (r=.637**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม (x1)  
น้อยที่สุด (r=.528**), การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านขอบเขตหน้าที่/งาน (y4) กับการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในแต่ละด้าน (x1-4) มีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (x3) มากที่สุด  
(r=.677**) และมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันกับด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม (x1) น้อยที่สุด  
(r=.585**) 

สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร (x) กับการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (y) พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  

มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก  

หรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกันอยู่ในระดับสูง เพราะมีค่าเกิน 0.700 (r=.712**) 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 3) ความสัมพันธ์ของการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  
(Descriptive Research) โดยใช้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต 1 เป็นหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล (Unit of analysis) จ านวน 63 โรงเรียน โดยมี 
ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และครู 
ผู้ปฏิบัติการสอน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 126 คน โดยได้รับแบบสอบถามคืนมารวมทั้งสิ้น 57 โรงเรียน  
รวม 114 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.48 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ วีลเลน และคณะ  (Wheelen and  
Others) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental  
Scanning) 2) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy  
Implementation) และ 4) ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์  (Evaluation and Control)  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดของ โนลว์, ฮอลตัน และสวอนสัน (Knowles, Swanson  
and Holton) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน คือ 1) ขอบเขตส่วนบุคคล  
(Individual Domain) 2) ขอบเขตบุคลากร (People Domain) 3) ขอบเขตองค์กร (Organizational 
Domain) และ 4) ขอบเขตหน้าที่/งาน (Work Tasks Domain) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
คือ ความถี่  ( frequency) ร้อยละ (percentage) มัชณิมเลขคณิต (Arithmetic mean : X )  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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สรุปผลการวิจยั 
 

จากการศึกษาผลของการวิจัย สามารถสรุปผลได้ ดังนี ้
1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับมัชณิมเลขคณิต 
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ รองลงมา คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์  
ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ และด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

 1.1 ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้   
สถานศึกษาของท่านศึกษานโยบายทางการศึกษาของต้นสังกัด และในระดับชาติ มีมัชฌิมเลขคณิต 
มากที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาของท่านมีการวางแผนเพื่อก าหนดโครงสร้างการบริหาร งาน 
ที่ชัดเจน และสถานศึกษาของท่านใช้สื่อนวัตกรรม วัสดุ/อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อ 
ความต้องการ มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 

 1.2 ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ สถานศึกษา 
ของท่านก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด  
รองลงมา คือ บุคลากรในสถานศึกษาได้รับแต่งตั้งตามบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานตามนโยบาย 
อย่างชัดเจน และผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการในสถานศึกษาของท่านประสบความส าเร็จ  
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 

 1.3 ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ สถานศึกษา 
ของท่านก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมา คือ  
สถานศึกษาของท่านก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ  
สถานศึกษาของท่านประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการ ให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ  
มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 

 1.4 ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  
สถานศึกษาของท่านจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ มีมัชฌิมเลขคณิตมาก 
ที่สุด รองลงมา คือ สถานศึกษาของท่านรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ต่อที่ประชุม และ  
สถานศึกษาของท่านจัดท าเครื่องมือในการประเมินผลกลยุทธ์ที่เหมาะสม มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 
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2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยเรียงล าดับมัชณิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านขอบเขตส่วนบุคคล รองลงมา คือ  
ด้านขอบเขตบุคลากร ด้านขอบเขตองค์กร และด้านขอบเขตหน้าที่/งาน ตามล าดับ เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

 2.1 ด้านขอบเขตส่วนบุคคล ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  ท่านมีความ 
คาดหวังที่จะพัฒนาสถานศึกษาของท่านให้ดีขึ้น มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมา คือ  
ท่านมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานศึกษาของท่าน และกระบวนการฝึกอบรมท าให้ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อการ  
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 

 2.2 ด้านขอบเขตบุคลากร ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้  ท่านสามารถ 
ท างานร่วมกับผู้อื่นและท างานเป็นทีมได้ มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมา คือ ท่านมีความสัมพันธ์ 
ที่ ดีกับ เพื่ อนร่วมงาน และท่านได้รับค าแนะน าและข้อ เสนอแนะที่ ดี จากเพื่ อนร่ วมงาน  
มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 

 2.3 ด้านขอบเขตองค์กร ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ท่านปฏิบัติตน 
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาและตามระเบียบของทางราชการ มีมัชฌิมเลขคณิต 
มากที่สุด รองลงมา คือ ท่านเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
ได้เป็นอย่างดี และท่านได้รับการปลูกฝังบรรทัดฐาน ค่านิยมที่ดี และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ 
การท างานในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 

 2.4 ด้านขอบเขตหน้าที่/งาน ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อค าถามอยู่ในระดับมากที่สุด  
เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ท่านมีความรู้ 
ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี มีมัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด รองลงมา คือ ท่านมีความ 
เข้าใจในการใช้ความรู้และทักษะที่ใช้ในการท างาน และผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพื่อให้รู้  
เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับ การจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าป ีมีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด 

3. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์ 
คล้อยตามกัน ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ด้านขอบเขตหน้าที่/งานมากที่สุด รองลงมาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสัมพันธ์กับการพัฒนา 
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ทรัพยากรมนุษย์ ด้านขอบเขตบุคลากร และการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสัมพันธ์กับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านขอบเขตส่วนบุคคลน้อยที่สุด 

 
การอภิปรายผล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อให้ทราบ 

สภาพที่แท้จริงของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยสามารถน ามา 
อภิปรายผล ได้ดังนี ้

1. จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
สมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การบริหาร 
เชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการในการตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน และการปฏิบัติงานต่ างๆ  
เพื่อช่วยให้วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การบริหาร  
เชิงกลยุทธ์จึงถือเป็นหัวใจส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องอาศัยหลักในการวางแผน  
เชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารงานภายในสถานศึกษา ซึ่งกระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเป็น 
สิ่งที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษาในอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเป็นการศึกษา 
โอกาสและความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า เพราะจะเป็นสิ่งที่จะก าหนดความส าเร็จ หรือ 
ความล้มเหลวของสถานศึกษาในอนาคต ช่วยให้สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาไปในทิศทางที่ ดี  
และยังท าให้ผู้บริหารเกิดแนวคิดและมุมมองในการบริหารงานใหม่ๆ มีการปรับเปลี่ยนวิธีในการ  
บริหารงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  
แนวคิดของพัชรา มั่งชม ได้กล่าวถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการตัดสินใจและปฏิบัติตามการ 
ตัดสินใจนั้นเพื่อหนทางน าไปสู่กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ หรือกลยุทธ์ที่สามารถท าให้บรรลุถึง 
วัตถุประสงค์ของธุรกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ กล่าวว่า การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วยการตัดสินใจ การวางแนวทาง และการควบคุมการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าองค์การสามารถที่จะด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ ณฐวัฒน์  
พระงาม ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ จะประกอบไปด้วยขั้นตอนพื้นฐาน 4 ขั้นตอน คือ  
1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 2) การก าหนดกลยุทธ์ 3) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 4) การประเมิน
และควบคุมกลยุทธ์ และสอดคล้องกับแนวคิดของ สุดใจ วันอุดมเดชาชัย ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ 
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พื้นฐานของกระบวนในการจัดการเชิงกลยุทธ์สามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม 2) การก าหนดกลยุทธ์ 3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  และ  
4) การควบคุมและการประเมินผล และสอดคล้องกับแนวคิดของวีลเลน และคณะ (Wheelen and 
Others) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะประกอบไปด้วย  
4 ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) 2) การก าหนด 
กลยุทธ์  (Strategy Formulation) 3) การน ากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ  (Strategy Implementation)  
4) การควบคุมและการประเมินผล (Evaluation and Control) 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มี 
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดคือ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ รองลงมาคือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์  
ด้านการควบคุมและประเมินผล และล าดับสุดท้ายคือ ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีการน ากลยุทธ์ของสถานศึกษาไปปฏิบัติจริง 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดภารกิจ  
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ร่วมกัน และเห็นความส าคัญของการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ   
ซึ่งการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติของสถานศึกษาอาจจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย 
หลายประการ ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกของสถานศึกษา เช่นการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย 
จากหน่วยงานภายนอก ซึ่งผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีทักษะการเป็นผู้น าที่ดีเพื่อให้การ  
น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ผลบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี อีกทั้งยังต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรภายใน  
สถานศึกษาด้วย ต้องมีการประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก อีกทั้งการน า  
กลยุทธ์ไปปฏิบัติถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญเพราะเป็นสิ่งที่จะเป็น 
ตัวก าหนดความส าเร็จของสถานศึกษาว่าจะประสบความส าเร็จไปในทิศทางใด ทางผู้บริหาร  
สถานศึกษาจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนโครงสร้างในการบริหารงานที่ชัดเจน และมีการมอบหมาย  
บทบาทหน้าที่ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และสอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ อีกทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษายังได้มีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณ  
กิจกรรม โครงการต่างๆ และน าไปปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ส่วนการก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษายังได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา อาจเป็นเพราะทาง 
ผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการก าหนดกลยุทธ์ในการ 
พัฒนาสถานศึกษาที่ชัดเจน รวมไปถึงการจัดท ากลยุทธ์ของสถานศึกษาได้มีการจัดท าแผนระยะยาว 
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ที่มีความเหมาะสมกับโอกาสและอุปสรรคในขณะนั้น โดยค านึงถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้าน  
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย รวมไปถึงทางด้านเทคโนโลยีในช่วงเวลานั้น 
และมีความสอดคล้องกับจุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษา ส่วนด้านการควบคุมและประเมินผล  
อาจเป็นเพราะทางผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานในส่วนของการควบคุมและ  
ประเมินผลที่ชัดเจน และมีความเหมาะสมเพื่อคอยติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ 
ว่าบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อจัดท าเป็นข้อมูลด้านสารสนเทศเพื่ อใช้ในการ 
ปรับปรุงในครั้งต่อไป และมีการร่วมกันสรุปผลการด าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ร่วมกับทาง
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ซึ่งพบว่า มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด  
อาจเป็นเพราะสถานศึกษาในหลายๆ แห่งมีแหล่งทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ยังไม่เพี ยงพอกับ 
ความต้องการและมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายทั้งจากภายในและภายนอกของ  
สถานศึกษา เพื่อน ามาก าหนดและสร้างเป็นจุดแข็งและวิเคราะห์หาจุดอ่อนที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา 
สถานศึกษาต่อไปในอนาคต อีกทั้งสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง  
และเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้สถานศึกษาต้องมีการปรับตัวเพื่อให้  
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงส่งผลให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานเพื่อให้ 
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และสถานศึกษาส่วนใหญ่อาจจะยังขาดการ  
สนับสนุนในด้านงบประมาณที่ต้องน ามาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา รวมไปถึงการน าไปใช้ในการจัด  
กิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ยุภาพร ศิริวิโรจน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียน  
เอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาสภาพการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน ด้านการปฏิบัติตาม  
กลยุทธ์ของโรงเรียน และด้านการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน ส่วนด้านที่อยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรรัตน์ เถื่อนทอง เรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษากับ  
ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พบว่า  
1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษา ส ากัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ได้แก่  
การจัดท ากลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการประเมินผลและการควบคุม ซึ่งสอดคล้องกั บ 
งานวิจัยของ สุภาพร ภิรมย์เมือง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับคุณภาพ  
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การศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พบว่า  
1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 3 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย  
ดังนี้ ด้านการจัดท ากลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติกลยุทธ์ ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม และด้านการ  
ประเมินผลการควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐนันท์ พิทยภัทร ได้ ศึกษาวิจัยเรื่อง  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคกลางตอนล่าง พบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากทั้ง
ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทางขององค์กร ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และด้านการควบคุมและการประเมินผล  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาต เหมฬา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อ  
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านั กงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษา
มัธยมศึกษา โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส าหรับรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน  
ระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ และด้านการน ากลยุทธ์ไปใช้ 
ส าหรับมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ และด้านการวิเคราะห์  
สภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรซ์ (Price) ไดศึกษาเกี่ยวกับการน าแผนกลยุทธ์ 
ที่เสนอไวไปปฏิบัติใช้กรณีตัวอย่างจากเขตพื้นที่โรงเรียน 3 เขต ประเด็นที่ศึกษา ไดแก สภาพการน า
แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละเขตพ้ืนที่ระดับความตระหนักในการปฏิบัติตามแผนพื้นที่แต่ละโรงเรียน 
ระบุไว การประเมินระดับความตระหนักในแผนงานในบรรดากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละ 
โรงเรียน โดยการเปรียบเทียบกับผู้บริหารโรงเรียนและการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู  
การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติและตัวแปรอื่นๆ เช่น ประสบการณการสอนระดับโรงเรียน (มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น หรือประถมศึกษา) สิ่งที่พบจากการศึกษาเสนอแนะว่าส่วนใหญ่ของ  
เป้าหมายแผนกลยุทธ์มีการน าไปใช้ในบางระดับ ตามผู้ดูแลเขตพื้นที่โรงเรียน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความเห็นสอดคลองในบางประเด็น แต่ไม่ตระหนักถึงผลส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติจริง  
ประสบการณ์การสอนระดับชั้นที่สอนมีผลเพียงเล็กน้อยต่อผลลัพธ์ และความสนใจของผู้ดูแล  
เขตพื้นที่โรงเรียนในแผนกลยุทธ์ มีแนวโน้มไปในทางสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประกอบกับผู้ดูแลมีความตระหนักมากขึ้นในเอกสารการวางแผน ซึ่งสอดคล้องกับ บาลด์วิน  
(Baldwin) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง เพื่อ 
วินิจฉัยและท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนและยับยั้งการน ารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้
ในโรงเรียน 10 คน ผลการศึกษา พบว่า มีปัจจัยที่สนับสนุนการน ารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้  
ได้แก่ ความเป็นวิชาชีพของบุคลากร การสมานสามัคคีของบุคลากร ภาวะผู้น าของครูใหญ่ เปิดเผย  
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ความต้องการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนส านักงาน 
จากท้องถิ่นส่วนปัจจัยที่ยับยั้งการน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ ได้แก่ การขาดปัจจัยส่งเสริมข้อใดข้อหนึ่ง 
ข้างต้น ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ และจัดสรรเวลาให้กับการจั ดท าแผน 
กลยุทธ์ไม่เพียงพอ 

2. จากผลการวิจัยพบว่าการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ในทุกๆ ด้าน และมีการส่งเสริม พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้ตรงกับความสามารถของบุคลากร 
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรได้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งในด้าน  
สายงานการสอนและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรได้เกิดความช านาญ 
ในหน้าที่ที่ตนได้รับ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน และเพื่อนร่วมงาน ท าให้บุคลากรมีการตื่นตัว 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมไปถึงผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย ทั้งจาก
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมไปถึงการฝึกอบรมออนไลน์ที่ช่วยให้บุคลากรสามารถ 
สืบค้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับน ามาปรับใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาสถานศึกษาต่อไป ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ เพราะการพัฒนาบุคลากร 
ภายในสถานศึกษานั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุผลส าเร็จตาม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฐนันดร์  
ศักดิ์ บวรนันทกุล และคณะ ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยส่วนมากมักด าเนินการโดย
การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านกระบวนการในการพัฒนาและ  
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติ
และพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็น 
ขั้นตอนที่ส าคัญประการหนึ่งในการบริหารเพื่อให้ประสบความส าเร็จ และเป็นสิ่งที่ผู้บริหารไม่สามารถ 
มองข้ามได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธัญญา ผลอนันต์ ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่า 
เป็นการพัฒนาพนักงาน เป็นกรรมวิธีเพิ่มพูนสมรรถภาพในการท างานของพนักงานแต่ละคน ทั้งใน 
ด้านความคิด การกระท า ความสามารถ ความรู้ ความช านาญและทัศนคติ นับรวมถึงการท าให้
สมรรถนะเชิงสร้างสรรค์ของพนักงานมุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กีรติ ยศยิ่งยง ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในการท างานให้แก่บุคลากรนั้น  
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โดยองค์การเป็นผู้จัดขึ้นให้แก่บุคลากร ในระยะเวลาที่จ ากัด ผ่านกระบวนการพัฒนาปัจเจกบุคคล  
เช่น การฝึกอบรม การศึกษาและการพัฒนา กระบวนการพัฒนาอาชีพและกระบวนการพัฒนา
องค์การ เพื่อดึงเอาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อ  
เอื้ออ านวยต่อการช่วยองค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศักดิพันธ์ ตันวิมล 
รัตน์ ได้กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resource  
Development (HRD) เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนให้คนในองค์การมีการเรียนรู้ และ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง โดยกระบวนการนั้นเป็นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และปรับทัศนคติ  
(Attitude) ของบุคลากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อท าให้
องค์การนั้นบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกิลลีย์ และคณะ (Gilley and  
Others) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 มิติ ประกอบด้วย 1) การพัฒนา 
ปัจเจกบุคคล ( Individual Development-ID) 2) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance  
Management) 3)  การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และ 4)  การพัฒนาองค์การ  
(Organization Development) และสอดคล้องกับแนวคิดของโนลว์ , ฮอลตัน และสวอนสัน  
(Knowles, Swanson and Holton) ได้กล่ าวถึ ง  ขอบเขตของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานสามารถพิจารณาแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน คือ  
1)  ขอบเขตส่ วนบุคคล ( Individual) 2)  ขอบเขตบุคลากร (People) 3)  ขอบเขตองค์กร  
(Organization) และ 4) ขอบเขตหน้าที่/งาน (Work Tasks)  

 นอกจากนี้ เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ด้านที่มี 
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ด้านขอบเขตส่วนบุคคล รองลงมาคือ ด้านขอบเขตบุคลากร  
ด้านขอบเขตองค์กร และล าดับสุดท้ายคือ ด้านขอบเขตหน้าที่/งาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร 
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการส่งเสริมสนับสนุนคณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาให้เข้ารับ 
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรได้เรียนรู้ถึงแนวทาง 
วิธีการปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในวิธีการท างาน 
ที่หลากหลาย และบุคลากรส่วนใหญ่มีความคาดหวังในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ อีกทั้งยังมีการปรับตัวและเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของ 
สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี และยังมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและ 
กลยุทธ์ของสถานศึกษาอีกด้วย ส่วนด้านขอบเขตบุคลากร ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับบุคลากร  
ภายในสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน มีการท างานร่วมกับเป็นทีม คอยช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า พร้อมทั้ง 
สนับสนุนการท างานในด้านต่างๆ รวมทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการปรับตัวให้เข้ากับ
เพื่อนร่วมงานใหม่ รวมทั้งยังคอยช่วยเหลือให้การเอาใจใส่ดูแลกับบุคลากรใหม่ที่เข้ามาท าให้บุคลากร 
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ใหม่เกิดความประทับใจ และพร้อมที่จะท างานร่วมกันเพื่อความส าเร็จของสถานศึกษาในอนาคต  
ส่วนด้านขอบเขตองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่กับภาระงานของบุคลากร รวมไปถึงได้
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงระบบการท างานในแต่ละฝ่าย และบุคลากรส่วนใหญ่มีความ  
เข้าใจในโครงสร้างระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงวิธีในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมภายในสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่บุคลากรจึงท าให้ 
บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดี ส่วนด้านขอบเขตหน้าที่/  
งาน ซึ่งพบว่า มีมัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะ ภาระหน้าที่ในการท างานในปัจจุบันของ
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ได้มีแค่เพียงภาระงานด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ซึ่งบุคลากร  
ภายในสถานศึกษาจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้งานในแต่ละฝ่ายสลับผลัดเปลี่ยนกันไป เพื่อให้สามารถ
เรียนรู้งานใหม่ๆ ได้ในทุกๆ ด้าน อีกทั้งการขาดแคลนบุคลากรภายในสถานศึกษาก็ถือเป็นปัจจัย  
ที่ส าคัญที่ต้องท าให้บุคลากรในปัจจุบันต้องรับภาระงานที่มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งบางครั้งการปฏิบัติงาน  
ในบทบาทหน้าที่ต่างๆ อาจจะไม่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ ซึ่งการท างานในแต่ละฝ่าย 
จ าเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ถึงระบบในการท างานต่างๆ ที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความ
เข้าใจในเนื้อหาของงานที่ท าอยู่ รวมไปถึงการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมาน ามาปรับใช้ในการท างาน  
เพื่อช่วยให้การด าเนินงานของสถานศึกษาประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพิ่ม ภักดีการ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานส่วนต าบล 
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวม 
มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการพัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาลักษณ์ พันธุวัฒน์  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาลสุม อ า เภอตาลสุด  
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาล 
สุม ส่วนใหญ่ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา ด้วยการฝึกอบรม การศึกษาต่อ การศึกษาดู
งาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้มีการจัดสรร 
งบประมาณ และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาลสุม ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านผู้บริหาร บุคลากร  
งบประมาณ นโยบาย และการวางแผน โดยขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร บุคลากรไม่สามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรมได้ การจัดสรรงบประมาณและนโยบายไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพความ  
เป็นจริง และขาดการวางแผนในระยะยาว แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลตาลสุม ส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
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ให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทุกระดับอย่างเป็นธรรม ให้จัดสรรงบประมาณและก าหนด  
นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และให้มีการวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกราช  
กิตติธโร (สมเผ่า) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ในอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการ 
ฝึกอบรม , ด้านการพัฒนา , ด้านการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร ฉายโชติเจริญ  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษา องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การส่งเสริมการศึกษาและ  
การพัฒนามีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา ภิญโญ  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านที่มีการปฏิบัติในระดับมาก คือ การน า  
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และการวางแผนการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านที่มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง คือ การหาความจ าเป็นในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บลาดานซา (Baldanza) ท าการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง 
การใช้พัฒนาบุคลากรกับโรงเรียนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซด้า วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การพัฒนาบุคลากรกับโรงเรียนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซด้า ประชากรที่ใช้ 
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซด้า จ านวน 45 คน ผู้สอนจากสายวิชาชีพ
ที่หลากหลายจ านวน 215 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูจากสาย 
วิชาชีพที่หลากหลาย ศึกษานโยบายและการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลการจากการศึกษาเอกสาร 
ผลการวิจัยพบว่า 1) โรงเรียนที่มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรภายใน  
โรงเรียนมีโอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพสูง 2) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ชี้ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในระดับพื้นที่การศึกษา มีการวางเป้าหมายระยะยาว เป็นล าดับขั้นตอน 
และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในระดับโรงเรียน 3) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
ครูมีส่วนเกี่ยวข้อง มีการวางแผนร่วมกัน เห็นชอบร่วมกันและร่วมด าเนินการตามวัตถุประสงค์  
4) งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากร ต้องด าเนินการอย่างเป็นพลวัตมีการร่วมมือกันและ  
ต่อเนื่องกันทั้งด้านเน้ือหาและกระบวนการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอากาโด้ (Agado) ได้ท าการ
วิจยัเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพบริเวณทางใต้ของมลรัฐเทคซัส วัตถุประสงค์ 
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เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพบริเวณทางใต้ของ  
มลรัฐเทคซัส  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพบริเวณทางใต้ของมลรัฐเทคซัส  
จ านวน 54 คน ครูปฏิบัติการสอน จ านวน 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเก็บข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียนและให้การสังเกตโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น  
เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบเป็นขั้นตอน มีการให้ความสะดวกแก่ครูในการน าผลที่ไ ด้รับจากการ 
พัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ระบบสนับสนุนเอื้ออ านวยการน ากลวิธีไปใช้โดยได้รับความร่วมมือจาก  
ผู้ร่วมงานกับผู้นิเทศ และให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการศึกษาถึงผลที่ได้รับจากพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
กลยุทธ์การน าไปใช้ในสถานศึกษา รวมทั้งการศึกษา การรับรู้ของครู ความสามารถของนักเรียนที่เกิด 
จากการน าผลการพัฒนาไปใช้เพื่อผลส าเร็จของนักเรียนต่อไป 

3. การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยภาพรวม 
มีความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมีความสัมพันธ์สูงกับการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านขอบเขตหน้าที่/งาน รองลงมา คือ ด้านขอบเขต 
บุคลากร ด้านขอบเขตองค์กร และมีความสัมพันธ์ต่ าสุดกับด้านขอบเขตส่วนบุคคล โดยภาพรวมของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธ์สูงกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ  
ผู้บริหาร ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ รองลงมา คือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ด้านการควบคุมและ
ประเมินผล และมีความสัมพันธ์ต่ าสุดกับด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทาง  
ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบายที่ชัดเจนที่สามารถถ่ายทอดให้แก่บุคลากร 
ในสถานศึกษาได้ไปน าไปปฏิบัติใช้จริง โดยมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน 
จึงท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ตามนโยบายได้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีการ 
น ากลยุทธ์ที่ก าหนดไว้น าไปปฏิบัติใช้จริง จึงส่งผลให้ผลการด าเนินงานในกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่ได้
ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีการน าผลการปฏิบัติงานที่ส าเร็จ และผลการปฏิบัติงานไม่ส าเร็จ 
มาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและปัญหา เพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษาในครั้งต่อไป และเพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ มีแนวทางการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนและตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา โดยต้องพิจารณาและค านึงถึง  
ภาพรวมของสถานศึกษาและชุมชนภายนอก ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี ระเบียบแบบแผน วิธีการปฏิบัติงาน รวมไปถึงแนวทางในการปฏิบัติงานที่สถานศึกษาได้ 
ก าหนดไว้ อีกทั้งสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการควบคุมและประเมินผลที่ชัดเจน  
เพื่อคอยดูแลควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ตามกิจกรรม โครงการ ที่แต่ละฝ่ายได้น าไปปฏิบัติว่า  
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ประสบผลส าเร็จตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินผล มาวิเคราะห์ 
หาภาพรวมความส าเร็จ และวิเคราะห์หาจุดแข็ง และจุดอ่อน เพื่อน ามาปรับใช้ในกลยุทธ์ของ  
สถานศึกษาในครั้งต่อไป ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง และมีบริบทที่ชัดเจนเหมาะสมกับ  
สภาพแวดล้อมของตนเองจนสามารถแข่งขันกับองค์กรภายนอกได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่บุคลากรให้เกิดความรักความผูกพันต่อสถานศึกษา และสร้างทัศนคติ แรงจูงใจให้แก่บุคลากร  
ในการปฏิบัติงานเพื่อสถานศึกษา และเพื่อวิชาชีพ เพื่อความก้าวหน้าของตนเองอีกด้วย ดังนั้น  
ผู้บริหารควรมีหลักในการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นที่ยอมรับ รวมไป 
ถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ  
ท้องถิ่นต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิจัย การอภิปรายผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
ดังนี้  

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกั ดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จึงแสดงให้เห็น 
ว่า ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์เพราะถือเป็นสิ่งที่  
ก าหนดภาพรวมในอนาคตของสถานศึกษาว่าจะมีทิศทางไปในทางใด อีกทั้ งยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการ
วางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับมัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านการน ากลยุทธ์ไป  
ปฏิบัติ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ ด้านการควบคุมและประเมินผล และด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม  
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นด้านที่มีมัชฌิมเลขคณิตสูงสุด แสดงให้เห็นว่า 
ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นด้านที่ส าคัญที่สุด อาจเป็นเพราะในระบบสถานศึกษาน้ันมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย โครงการและแผนงานต่างๆ ที่ชัดเจนอยู่แล้ว ทางสถานศึกษาจึง 
มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบในงานด้านต่างๆ น ากลยุทธ์ไป  
ปฏิบัติเพื่อให้ผลการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายของสถานศึกษา และน าผลการปฏิบัติงาน 
ที่ส าเร็จ และไม่ส าเร็จมาพิจารณาเพื่อก าหนดกลยุทธ์เพื่อน าไปใช้ในครั้งต่อไป อีกทั้งควรมีการแต่งตั้ง 
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คณะกรรมการผู้ควบคุมและประเมินผลเพื่อคอยดูแลว่าการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรม  
ที่รับผิดชอบนั้นบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ และมีปัญหาในด้านใดบ้าง เพื่อน าข้อผิดพลาดมาปรับปรุง  
แก้ไขเพื่อน าไปใช้ในครั้งต่อไป รวมไปถึงการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทั้งจากภายใน และภายนอก 
ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อน ามาสร้างเป็นจุดแข็งในการพัฒนาสถานศึกษา  
ในครั้งต่อไป 

2. จากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ทั้งโดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา  
ทรัพยากรมนุษย์ เพราะถือเป็นสิ่งที่ส าคัญในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จตาม  
กลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ เพราะบุคลากรมีส่วนที่จะช่วยให้การด าเนินงานภายในสถานศึกษาเป็นไปตาม 
แผนยุทธศาสตร์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับ  
มัชณิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านขอบเขตส่วนบุคคล รองลงมา คือ ด้านขอบเขต  
บุคลากร ด้านขอบเขตองค์กร และด้านขอบเขตหน้าที่/งาน จะเห็นได้ว่าด้านขอบเขตส่วนบุคคลเป็น 
ด้านที่มีมัชฌิมเลขคณิตสูงสุด แสดงให้เห็นว่า บุคลากรภายในสถานศึกษามีทัศนคติที่ดี ต่อบทบาท  
หน้าที่ของตนเอง จนสามารถสร้างความคาดหวังในด้านการท างานให้แก่บุคลากรได้เป็นอย่างดี  
รวมไปถึงการได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆ ก็ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของบุคลากรได้
เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ในการท างานได้อีกด้วย ส่วนด้านขอบเขต
ส่วนบุคลากร ภายในสถานศึกษาโดยรวมถือว่ามีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่บุคลากรใหม่ๆ รวมไปถึง 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ซึ่งกันและกัน คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้ผลการด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
ด้านขอบเขตองค์กร ภายในสถานศึกษามีการก าหนดระเบียบแบบแผน แนวทางในการปฏิบัติงาน  
ภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน และผู้บริหารยังมีการปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยให้แก่บุคลากร 
ในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี และด้านขอบเขตหน้าที่/งานเป็นด้านที่มีมัชณิมเลขคณิตที่น้อยที่สุด 
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้  
ความสามารถในหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ 
การประจ าปีให้แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดความช านาญมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้น าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้  
ในการพัฒนาการท างานของตนเอง เสริมสร้างจุดแข็งให้สถานศึกษาพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป 

3. จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
มีความสัมพันธ์ในลักษณะคล้อยตามกัน ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญกับด้านการตรวจสอบ  
สภาพแวดล้อม เพราะถือเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างจุดแข็งให้สถานศึกษา เพราะต้องมีการศึกษา  
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สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
ในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแนวทาง  
ในการพัฒนาระบบในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อให้งานวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
ได้แพร่หลายออกไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไป  
จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  

1. ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในด้านผลกระทบกับ 
สถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ  

2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษา 
สังกัดอ่ืนๆ 

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ 
4. ควรมีการศึกษาวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวกับการส ารวจสภาพแวดล้อม 

ของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ 
 

 

 



  

 

194 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
 

 

Agado, Gloris Ale. "Staff development in effective boarder schools." Doctoral 
dissertation, University of Texas at Austin. Dissertation Abstracts Intemational, 
1998. 

Baldanza, Macia Anne. "The Relationship between staff development practices and 
schools of excellence in Minnesota." Doctoral dissertation. University of 
Minnesota, 1994. 

Baldwin Mark D. “Implementation of Strategic Planning in Public School Setting: A case 
Study.” Dissertation Abstracts International 55, 4 (October 1994): 224-A. 

Bernardin, H. John and Russell Joyce E. A. Human Resource Management: An 
Experiential Approach. 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2013. 

Best John W. Research in Education. New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1970. 
Byars, L. L. and Rue L. W. Human Resource Management. 7th ed. New York: McGraw-

Hill, 2004. 
Certo, Samuel C. and Perter, Paul J. Strategic Management: A focus on process. New 

York: McGraw-Hill, 1990. 
Chandler Jr. and Alfred D. Strategy and Structure. Cambridge, Mass: M.I.T., 1962, อ้างถึง

ใน สุพานี สฤษฎ์วานิช. การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรงุเทพฯ: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2546. 

Charles W. Hill and Others. Strategic Management: An Integrated Approach. 4th ed. 
Boston: Houghton Mifflin Co., 1998. 

David Fred R. Strategic Management: Concepts and cases. 13th ed. Pearson: Prentice 
Hall, 2011. 

Feldman, D. C. “Socialization, Resocialization, and Training: Reframing the Research 
Agenda”. Training and Development in Organizations. I. L., Goldstein. San 
Francisco: Jossey-Bass, 1989. 

Gilley, J. W. and Maycunich, A. Organizational Learning, Performance and Change: 
An Introduction to Strategic Human Resource Development. Cambridge, 

 



  

 

195 

 

Mass: Perseus, 2000, อ้างถึงใน อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. การประเมนิความคุ้มค่าเงนิในงาน 
HRD. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ Be Bright Books, 2548. 

Gilley, J. W. Eggland, S. A. and Gilley, A. M. Principles of Human Resource 
Development. 2nd ed. Cambridge, MA: Persus Publishing, 2002, อ้างถึงใน อาภรณ์ ภู่
วิทยพันธุ์. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Strategic Human Resource 
Management. กรุงเทพฯ: เอช อาร์ เซ็นเตอร,์ 2551. 

Gilley, J. W. Eggland, S. A., and Maycunich, A. G. Principles of Human Resource 
Development. Cambridge, MA: Perseus Publishing, 1989, 2000, 2002, อ้างถึงใน ศิร
ภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development). 
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. 

Glueck, William F. and Jauch Lawrence R. Business Policy and Strategic. New York: 
McGraw-Hill. 

Gomez-Mejia, Luis R. Balkin David B. and Cardy Robert L. Managing Human Resources. 
4th ed. New Jersey: Pearson Prenticd Hall, 2004, อา้งถึงใน อนิวัช แก้วจ านงค์. การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Management. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์น า
ศิลป์โฆษณา, 2552. 

Goulet, D. The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development. New 
York: Atheneum, 1971. 

Graen, G. B. “Role-Making Processes within Complex Organizations”. Handbook of 
Industrial and Organizational Psychology. M. D., Dunnette. Chicago: Rand 
McNally, 1976. 

Harbison, F. and Myers, C. A. Education, manpower and economic development: 
strategies of human resource development. New York: McGraw-Hill, 1964, อ้าง
ถึงใน ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์. หลักบริหารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์: Human Resource 
Management and Development. กรุงเทพฯ: ดร.เพชรส านักพิมพ,์ 2557. 

Harrison, R. and Kessels, J. Human Resource Development in a Knowledge Economy: 
An Organization View. NY: Palgrave Macmillan, 2004, อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทอง
ดี. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.  

Henderson, B. D. The Origin of Strategy. Harvard Business Review, 1989, อ้างถึงใน สุดใจ 
วันอุดมเดชาชัย. การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามลดา, 2556. 

 



  

 

196 

 

Ivancevich, John M. Human Resource Management. 10th ed. New York: McGraw-Hill, 
2007. 

Johnson and Scholes. อ้างถึงใน ชัยยศ สันติวงษ์ และนิตยา เจรียงประเสริฐ. การบริหารระบบ
สารสนเทศเชงิกลยุทธ์: Strategic Information System. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประชุมช่าง, 
2546. 

Johnson, G., Scholes, K., and Whittington, R. Exploring Corporate Strategy: Text and 
Cases. 7th ed. Financial Times, Prentice-Hill, 2005. 

Johnson, R. B. Organization and management of training. In R. L. Craig (Ed.), Training 
and development handbook: A guide to human resource development. 2nd 
ed. New York: McGraw-Hill, 1976, อ้างถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร. การฝึกอบรมบุคลากรใน
องค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรงุเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 

Knowles, M. S., Swanson, R. A., and Holton, E. F. III. The Adult Learner: the Definitive 
Classic in Adult Education and Human Resource Development. 6th ed. 
Amsterdam, Boston: Elsevier, 2005. 

Krejicie, Robert V. and Morgan, Daryle W. “Determining Sample Size for Research 
Activities.” Journal for Education and Psychological Measurement No. 3 
(November 1970): 608. 

Lee J. Cronbach. Essential of psychological Testing. 3rd ed. New York: Herper & Row 
Publishers, 1978. 

Leopold, Jhon. Human Resources in Organizations. England: Asford Colour, Gosport, 
2002, อ้างถึงใน สุจิตรา ธนานันท์. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์: Human Resource 
Development. พิมพ์ครั้งที ่3. กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส, 2551. 

Lunenburg Fred C. and Ornstein Allan C. Educational Administration: Concepts and 
Practices. 6th ed. CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012. 

Mondy, R. Wayne and Noe, Robert M. Human Resource Development. 9th ed. Upper 
Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. 

Nadler, L., and Nadler, Z. Corporate human resource Development. New York: Van 
Nostrand Rcinhold, 1980, อ้างถึงใน ชุติกาญจน์ ศรีวิบลูย์. หลักบริหารพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์: Human Resource Management and Development. กรุงเทพฯ: ดร.เพชร
ส านักพิมพ,์ 2557. 

 



  

 

197 

 

Nadler, L., and Nadler, Z. The Handbook of Human Resource Development. New 
York: John Wiley & Sons, 1987, อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. การพัฒนาทรพัยากร
มนุษย์: Human Resource Development. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556. 

Neufeldt, Victoria and Guralnik, David B. Webster’s New World Dictionary of 
American English. New York: Simon and Schuster, 1988, อ้างถงึใน พิชัย เสงี่ยมจิตต์. 
การบริหารสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ. อุบลราชธานี: คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธาน,ี 2542. 

Noe, R. A. Employee Training & Development. 2nd ed. McGraw-Hill, Boston, 2002. 
Pace, R. W., Smith, P. C. and Mills, G. E. Human Resource Development. The Field, 

Prentice Hall, New Jersey, 1991. 
Pearce II, John A. and Robinson, Richard B. Strategic Management: Formulation, 

Implementation, and Control. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2000, อ้างถึงใน พิบูล 
ทีปะปาล. การจัดการเชิงกลยุทธ์: Strategic Management. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อมรการ
พิมพ,์ 2555. 

Pearce, A. John and Robinson, Richard, B, Jr. Formulation, Implementation, and 
Control of Competitive Strategy. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2009, อ้างถึง 
ณฐวัฒน์ พระงาม. การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2555. 

Peter Write, Charles D. Pringle and Mark J. Kroll. Strategic Management: Text and 
Case. Massachusetts: Ally and Bacon, 1992. 

Pitts, R. A., and Lei, D. Strategic Management: Building and Sustaining Competitive 
Advantage. 4th ed. USA: South-Western College Publishing, 2005, อ้างถึงใน พิชิต 
เทพวรรณ์. การจัดการทรพัยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์: แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2554. 

Porter, M. E. Competitive Strategy. New York: Free Press, 1980, อ้างถึงใน ณัฎฐพันธ์ เขจร
นันทน์. การจดัการเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2556. 

Price, M. "Strategic planning and the link to implementation in selected Illinois school 
districts." Dissertation Abstracts International 62, 07A. 

Ralph Teran. “A case Study of Strategic Planning in a Large Urban School District (Urban 
Education).” Dissertation Abstracts International (October 1997): 1771. 

 



  

 

198 

 

Reynolds, A., Sambrook, S., and Stewart, J. Dictionary of HRD. Hampshire: Gower 
Publishing, 1993, อ้างถึงใน ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์: Human 
Resource Development. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. 

Rnsis Likert. New Pattern of Management. New York: McGraw – Hall Book Company, 
1961. 

Robert B. Burr. “Management Development,” in Training and Development 
Handbook. ed. By Robert L. Craig and Lester R. Bittel. New York: McGraw-Hill, 
1967. 

Swanson, R. A. and Holton III, E. F. Foundation of Human resource development. San 
Francisco, California: Berrett-Koehler, 2001. 

Swanson, R. A. and Holton III, E. F. Foundations of Human Resource Development. 
Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, 2009. 

Thompson, Arthur A. and Strickland III, A. J. Strategic Management: Concepts and 
Cases. 12th ed. Boston: McGraw-Hill, 2001. 

Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary, G. and C. Merriam Company Publishers, 
Massachusetts, 1971, อ้างถึงใน จ าเนียร จวงตระกูล. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: ปรัชญา 
แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนทัศน์การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม, 2548. 

Werner Jon M. and DeSimone Randy L. Human Resource Development. 6th ed. U.S.A.: 
South-Western, 2012. 

Wheelen, T. L. and Hunger, J. D. Strategic Management and Business Policy: Toward 
Global Sustainability. 13th ed. Pearson Education: Prentice Hall, 2012. 

Wheelen, Thomas L. and others. Strategic Management and Business Policy: 
Globalization, Innovation, and Sustainability. 14th ed. Global Edition, Pearson 
Education Limited: Prentice Hall, 2015. 

York, L. Strategic human resource development. Mason, Ohio: South-Western, 
Thomson, 2005. 

กีรติ ยศยิ่งยง. การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์: Strategic Human Resource 
Development Planning. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มสิเตอร์ ก๊อปปี้, 2549. 

เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย. “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ: กุญแจสู่ความเป็นเลิศ.” 
วารสารรามค าแหง 26, 2 (2556): 262. 

 



  

 

199 

 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักด์ิ, อ้างถึงใน ชญานิน กฤติยะโชติ. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์. เขา้ถึงเมื่อ 12 
กุมภาพันธ์ 2559. เข้าถึงได้จาก http://drchayanin.blogspot.com/2014/10/blog-
post.html. 

จ าเนียร จวงตระกูล. “ทศิทางการฝึกอบรม ปี 36.” วารสารการบริหารตน 14, 1, (2536): 27-46, อา้ง
ถึงใน ชูชัย สมิทธิไกร. การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 

จิตติมา อัครธิติพงศ์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development.” เอกสาร
ประกอบการสอน: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2556. 

จินตนา บุญบงการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544. 
จิราวรรณ บุญศรีวงษ์. การจัดการเชิงกลยุทธ.์ เข้าถึงเมื่อ 19 มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/340098. 
ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. นโยบายธรุกิจและการบริหารเชงิกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรงุเทพฯ: ศูนย์

เอกสารและต าราสถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2543. 
ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์. นโยบายธุรกิจและการบริหารเชงิกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรงุเทพฯ: ศูนย์

เอกสารและต ารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544. 
ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์. หลักบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Management and 

Development. กรุงเทพฯ: ดร.เพชรส านักพิมพ,์ 2557. 
ชูใจ เอี้ยวอักษร. การบริหารเชิงกลยุทธ์: Strategic Management. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพบพิตรพิมุข มหาเมฆ, 2549. 
ชูชัย สมิทธิไกร. การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ. พมิพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. 
โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: รูปแบบ วิธีการ และแนวทางการน าไปปฏิบัติ.” 

วารสารปัญญาภิวัฒน ์4, 2 (2556): 105-108. 
ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล และคณะ. ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. 
ณฐวัฒน์ พระงาม. การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2555. 
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. การจดัการเชิงกลยทุธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2556. 
ณัฏฐนันท์ พิทยะภัทร์. “การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลางตอนล่าง 2.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
บริหารการศึกษา บัณทิตวิทยาลัย มหาลัยราชภัฏนครปฐม, 2557. 

 

http://drchayanin.blogspot.com/2014/10/blog-post.html
http://drchayanin.blogspot.com/2014/10/blog-post.html
https://www.gotoknow.org/posts/340098


  

 

200 

 

ณัฐพล ลีลาวฒันานันท์. กลยุทธ์คืออะไร. เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2559. เข้าถึงได้จาก 
https://blog.eduzones.com/poonpreecha/89219. 

ณัฐวัฒน์ นิปกากร. การบริหารเชิงกลยุทธ์: Strategic Management. เข้าถงึเมื่อ 27 พฤศจิกายน 
2559. เข้าถึงได้จาก http://www.hed.go.th/menuHome/file/91. 

ดนัย เทียนพุฒ. กลยุทธ์การพัฒนาคน : ส าหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพโปรแกรม 1 การจัดท าแบบ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร. กรุงเทพฯ: บุ๊คแบงก์, 2540. 

ดนัย เทียนพุฒ. การบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ดี 
เอ็น ที คอนซัลแตนท์, 2545. 

ดวงเดือน จันทร์เจริญ. หลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Principles of Human Resource 
Development. ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2558. 

ทรงศักดิ์ ศรีวงษา. “การบริหารเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน,ี 2550. 

ทัศนีย์ ตั้งบุญเกษม. การบริหารเชิงกลยุทธ์. เข้าถึงเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2559. เข้าถงึได้จาก 
http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1251. 

ธงชัย สันติวงษ์. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2533. 
ธงชัย สันติวงษ์. การบริหารทุนมนุษย์ Human Capital Management. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประชุม

ช่าง, 2546. 
ธัญญา ผลอนนัต์. Human Resource Focus. กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิค, 2547. 
ธิติภพ ชยธวัช. คัมภีร์การบรหิาร. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มีโชค, 2547. 
ธีระเดช ริ้วมงคล. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development. พิมพ์ครั้งที ่2. 

กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558. 
นราธิป ศรีราม. การวางแผนทรัพยากรมนุษย.์ พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, หน่วยที่ 8-15, 2550. 
นิภาลักษณ์ พันธุวัฒน์. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตาลสุม อ าเภอตาล

สุด จังหวัดอุบลราชธานี.” รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553. 

นิสดารก์ เวชยานนท์. Competency Model: กับการประยุกต์ใช้ในองค์กรไทย. กรงุเทพฯ: กราฟิโก 
ซิสเต็มส์, 2550. 

 

https://blog.eduzones.com/poonpreecha/89219
http://www.hed.go.th/menuHome/file/91
http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1251


  

 

201 

 

นิสดารก์ เวชยานนท์. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย.์ เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ.620 การบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑติพัฒนาบริหารศาสตร,์ 2548. 

บุญเลิศ เย็นคงคา. การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: วีเจ พริ้นติ้ง, 2544. 
ประเทือง สุขแสวง. HRM และ HRD คืออะไร. เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/281757. 
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Managing and 

Development Human Resource. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน, 2556. 
พชร สันทัด และคณะ. ศาสตร์และศิลป์การบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย.์ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. 
พรชัย เจดามาน. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย.์ เข้าถึงเมื่อ 11 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 

http://www.oknation.net/blog/jedaman/2013/03/29/entry-1. 
พรรณนภา อิงพงษ์พันธ์. “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานวิชาการใน

สถานศึกษา สงักัดองค์การบริการส่วนจังหวัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1.” วิทยานิพนธ์หลักสูตร
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาลัย
ศิลปากร, 2554. 

“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอนที่ 74ก (19 
สิงหาคม 2542): 3-4. 

พัชรา มั่งชม. “นโยบายธุรกิจและการบริหารกลยุทธ์.” เอกสารประกอบการสอน, สถาบันราชภัฏพิบูล
สงคราม, 2540. 

พิชัย เสงี่ยมจิตต์. การบริหารสถาบันเพื่อความเป็นเลิศ. อุบลราชธานี: คณะครุศาสตร ์สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธาน,ี 2542. 

พิชิต เทพวรรณ์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ.์ กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554, อ้างถึงใน ชุติ
กาญจน์ ศรีวิบลูย์. หลักบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Management 
and Development. กรุงเทพฯ: ดร.เพชรส านักพิมพ,์ 2557. 

พิชิต เทพวรรณ์. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ:์ แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2554. 

พิบูล ทีปะปาล. การจัดการเชิงกลยุทธ์: Strategic Management. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อมรการพิมพ,์ 
2546. 

พิบูล ทีปะปาล. การจัดการเชิงกลยุทธ์: Strategic Management. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อมรการพิมพ,์ 
2555. 

 

https://www.gotoknow.org/posts/281757
http://www.oknation.net/blog/jedaman/2013/03/29/entry-1


  

 

202 

 

พิมลพรรณ ดษุิยามี. “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน.” การค้นคว้าอิสระปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2550. 

เพิ่ม ภักดีการ. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร.” 
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. 

ไพโรจน์ ปิยะวงษ์วัฒนา. การจัดการเชิงกลยุทธ.์ กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษา. พิมพ์ครัง้ที่ 

14. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543. 
ยาเบ็น เรืองจรูญศรี. การบริหารเชิงกลยทุธ์. เข้าถึงเมื่อ 22 มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 

http://www.kroobannok.com/blog/21391. 
ยุภาพร ศิริวิโรจน์. “สภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3.” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย,์ 2557. 

รุ่งทิวา หงส์อินทร์. “ความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสทิธิผลการบริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุรินทร์เขต 2.” การศึกษาค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรปรญิญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2556. 

รุ่งฤดี กิจควร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คืออะไร: พัฒนาท าไม ท าไมต้องพัฒนา.” วารสารการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์1, 1 (2548): 192-193. 

วรรณดี สุวรรณภักดี. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลน้ ารอบ อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี.” รายงานการศึกษาอิสระปริญญารฐัประศาสนศาสตร มหาบัณฑติ สาขา
การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน่, 2554. 

วิชัย โถสุวรรณจินดา. การบริหารทรพัยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โฟรเพซ, 
2551. 

วิเชียร เวลาดี. “การน าเสนอรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา.” ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2547. 

ศศิธร ฉายโชติเจริญ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
ต าบล อ าเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ.” การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรปรญิญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 2556. 

 

http://www.kroobannok.com/blog/21391


  

 

203 

 

ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา: Human Resource 
Management in Education. กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2557. 

ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์: Human Resource Development. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ. การบริหารเชงิกลยุทธ์. เข้าถึงเมื่อ 26 มีนาคม 2559. เขา้ถึงได้จาก 
http://yourstrategy.blogspot.com/2009/06/blog-post_6908.html. 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ. การบริหารเชงิกลยุทธ์และกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมสาร, 
2546. 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ. นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรบัปรุงใหม่. กรุงเทพฯ: 
Diamond in Business World, 2548. 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์. นโยบายธรุกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ.์ กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์มไชเท็กซ์, 2541. 
ศุภชัย มีสมบัตปิระเสริฐ. “การศึกษาสภาพและปัญหากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2556. 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. กลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน, 
2543. 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ
ลิชชิ่ง, 2551. 

สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุงใหม่: Strategic Management. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 

สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์: Strategic Management. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2545. 

สมยศ นาวีการ. แนวความคิด การบริหารเชิงกลยุทธ์: Concepts Strategic Management. ฉบับ
พิมพ์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์บรรณกิจ, 2545. 

สมศักดิ์ แจ่มฟา้. “การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ 
จังหวัดนครสวรรค์.” รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. 

สวัสดิ์ เพชรโชติวงศ์. การบริหารเชิงกลยทุธ์: SMART Strategic Management. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
เสียงประจวบ, 2549. 

 

http://yourstrategy.blogspot.com/2009/06/blog-post_6908.html


  

 

204 

 

สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน. การจัดการเชิงกลยุทธ.์ กรุงเทพฯ: คู่แข่ง ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2540. 

สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน. การบรหิารเชิงกลยุทธ.์ กรุงเทพฯ: เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, 2550. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. "การจดัท าแผนยกระดับคุณภาพ

การศึกษาภาคบังคับ ประจ าปี 2559." กลุ่มนโยบายและแผน, 2559. 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. ข้อมูลทั่วไป ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. เข้าถึงเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559. เข้าถงึได้จาก 
http://www.smartschool.in.th/cms2014/index.php/en/component 
/content/article?layout=edit&id=21. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. "แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1." กลุ่มนโยบายและแผน, 2559. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. "รายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 
ปีงบประมาณ 2558." กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ, 2559. 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา. เข้าถึงเมื่อ 19 
มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.scorecard-cockpit.com/download/ sp.doc. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12. ม.ป.ท., 2558. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ่2 (พ.ศ.2552-2561). 
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2552. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหาร
แผนพัฒนาบคุลากรเชิงยุทธศาสตร:์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรแนวคิดใหมใ่นการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ: สกศ, 2547. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกลส่งเสริมการกระจาย
อ านาจการบรหิารจัดการศึกษาสู่เขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: พริกหวาน
กราฟฟิค, 2555. 

ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. Modern English Thai Dictionary. กรงุเทพฯ: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช, 2538. 

สุจิตรา ธนานันท์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร,์ 2550. 

สุจิตรา ธนานันท์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครัง้ที่ 7. กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็นเพรส, 2555. 

 



  

 

205 

 

สุจิตรา ธนานันท์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Development. พิมพ์ครั้งที ่3. 
กรุงเทพฯ: ทีพีเอ็น เพรส, 2551. 

สุชาติ ธาดาธ ารงเวช. Leadership. เข้าถงึเมื่อ 22 มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://www.kruinter.com/data/15-7.PDF. 

สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. การจัดการเชิงกลยทุธ์: Strategic Management. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์สาม
ลดา, 2556. 

สุพจน์ อินหว่าง และคณะ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์: Human Resource Management. 
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556. 

สุพจน์ อินหว่าง, กัญญามน อินหว่าง และ ระวิวรรณ ชินอ่วม. การวางแผนเชิงกลยุทธท์างรัฐ
ประศาสนศาสตร.์ พิมพ์ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก: มหาวิทยาลัยพิษณุโลก, 2556. 

สุพานี สฤษฎ์วานิช. การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2546. 

สุพานี สฤษฎ์วานิช. การบริหารเชิงกลยุทธ์: แนวคิดและทฤษฎ.ี พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2553. 

สุภาพร ภิรมย์เมือง. “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกสุพรรณบุรี เขต 3.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาลัยศิลปากร, 2556. 

สุภาภรณ์ มั่นเกตุวิทย์. “การพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบมสี่วนร่วมส าหรบัโรงเรียนที่จัด
การศึกษาร่วมกัน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และพัฒนาการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยมหาสารคาม, 2557. 

สุรชัย พรหมพนัธุ์. ช าแหละสมรรถนะเพื่อการพัฒนา Competency. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
ปัญญาชน, 2554. 

สุรชาติ ณ หนองคาย. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ. เข้าถึงเมือ่ 
12 กมุภาพันธ์ 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/upload/ 
53708-1-D.pdf. 

เสนาะ ติเยาว์. การบริหารกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2546. 
เสาวลักษณ์ สงิหโกวินท์. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ในองค์การ: Human Resource 

Development in Organization. พิมพค์รั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: เอกสารประกอบการสอน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2558. 

 

http://www.kruinter.com/data/15-7.PDF
http://www.stou.ac.th/Schools/Shs/upload/


  

 

206 

 

โสภณ ภูเก้าล้วน และ ฐิติวรรณ สินธุ์นอก. การบริหารทรพัยากรมนุษย ์ส าหรับผู้จัดการในสายงานใน
ทศวรรษหน้า: Human Resource Management For Line Managers In The Next 
Decade. กรุงเทพฯ: อีเทอร์นิต้ีไอเดีย 168, 2557. 

อนิวัช แก้วจ านงค์. การจัดการเชิงกลยุทธ.์ พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์น าศิลป์โฆษณา, 2555. 
อนิวัช แก้วจ านงค์. การจัดการทรพัยากรมนุษย์: Human Resource Management. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์น าศิลป์โฆษณา, 2552. 
อภิชาต เหมฬา. “การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาใน

จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9.” วิทยานิพนธ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 
2556. 

อภิญญา ภิญโญ. “การศึกษากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2553. 

อมรรัตน์ เถื่อนทอง. “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษากับประสทิธิผลของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2.” วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553. 

อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. การบริหารทรพัยากรบุคคลเชิงกลยทุธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, 
2550. 

อรุณ รักธรรม, อ้างถึงใน สุจิตรา ธนานันท์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย.์ พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: ทีพี
เอ็นเพรส, 2555. 

เอกราช กิตติธโร (สมเผ่า). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอกันทร

ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ.” วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรญิญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจเครื่องมอืวิจัย 

และรายชื่อผูเ้ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

1. อาจารย์ ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ ์
  ต าแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุวรรณศรี 
  ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. อาจารย์ ดร.อรพรรณ ตู้จินดา 
  ต าแหน่ง อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
  วุฒิการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. ดร.พิทักษ์ กาวีวน 
  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการช านาญการ  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ (รัฐราษฎร์อนุกูล)  
   อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   แพร่ เขต 2 
  วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. นางลัดดา ตันหลง 
  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินรัฐราษฎร์บ ารุง)  
   อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาราชบรุี เขต 2 
  วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 

ข้อ
ค าถาม
งานวิจัย 

ชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ ค่า 
IOC 

ข้อเสนอ
แนะ ดร.ดวงใจ 

ชนะสิทธิ ์
ดร.กรรณิการ์ 
สุวรรณศร ี

ดร.อรพรรณ 
ตู้จินดา 

ดร.พิทักษ์ 
กาวีวน 

นางลัดดา 
ตันหลง 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม   

1. +1 +1 +1 +1 +1 1  
2. +1 +1 +1 +1 +1 1  
3. +1 +1 +1 +1 0 0.8  
4. +1 +1 +1 +1 +1 1  
5. +1 +1 +1 +1 +1 1  
6. +1 +1 +1 +1 +1 1  
7. +1 +1 +1 +1 +1 1  
8. +1 +1 +1 +1 +1 1  
9. +1 +1 +1 +1 +1 1  
10. +1 +1 +1 +1 +1 1  
11. +1 +1 +1 +1 +1 1  
12. +1 +1 +1 +1 +1 1  
13. +1 +1 +1 +1 +1 1  
14. +1 +1 +1 +1 +1 1  
15. +1 +1 +1 +1 +1 1  

ด้านการก าหนดกลยุทธ ์   
16. +1 +1 +1 +1 +1 1  
17. +1 +1 +1 +1 +1 1  
18. +1 +1 +1 +1 +1 1  
19. +1 +1 +1 +1 +1 1  
20. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
21. +1 +1 +1 +1 +1 1  
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ข้อ
ค าถาม
งานวิจัย 

ชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ ค่า 
IOC 

ข้อเสนอ
แนะ ดร.ดวงใจ 

ชนะสิทธิ ์
ดร.กรรณิการ์ 
สุวรรณศร ี

ดร.อรพรรณ 
ตู้จินดา 

ดร.พิทักษ์ 
กาวีวน 

นางลัดดา 
ตันหลง 

22. +1 +1 +1 +1 +1 1  
23. +1 +1 +1 +1 +1 1  
24. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
25. +1 +1 +1 +1 +1 1  
26. +1 +1 +1 +1 +1 1  
27. +1 +1 +1 +1 +1 1  
28. +1 +1 +1 +1 +1 1  
29. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
30. +1 +1 +1 +1 +1 1  

ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ   
31. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
32. +1 +1 +1 +1 +1 1  
33. +1 +1 0 +1 +1 0.8  
34. +1 +1 0 +1 +1 0.8  
35. +1 +1 0 +1 +1 0.8  
36. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
37. +1 +1 +1 +1 +1 1  
38. +1 +1 +1 +1 +1 1  
39. +1 +1 +1 +1 +1 1  
40. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
41. +1 +1 +1 +1 +1 1  
42. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
43. +1 +1 +1 +1 +1 1  
44. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
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ข้อ
ค าถาม
งานวิจัย 

ชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ ค่า 
IOC 

ข้อเสนอ
แนะ ดร.ดวงใจ 

ชนะสิทธิ ์
ดร.กรรณิการ์ 
สุวรรณศร ี

ดร.อรพรรณ 
ตู้จินดา 

ดร.พิทักษ์ 
กาวีวน 

นางลัดดา 
ตันหลง 

ด้านการควบคุมและประเมินผล   
45. +1 +1 +1 +1 +1 1  
46. +1 +1 +1 +1 +1 1  
47. +1 +1 +1 +1 +1 1  
48. +1 +1 +1 +1 +1 1  
49. +1 +1 +1 +1 +1 1  
50. +1 +1 +1 +1 +1 1  
51. +1 +1 +1 +1 +1 1  
52. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
53. +1 +1 +1 +1 +1 1  
54. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านขอบเขตส่วนบุคคล   

55. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
56. 0 +1 0 +1 +1 0.6  
57. 0 +1 0 +1 +1 0.6  
58. 0 +1 0 +1 +1 0.6  
59. 0 +1 0 +1 +1 0.6  
60. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
61. +1 +1 +1 +1 +1 1  
62. +1 +1 +1 +1 +1 1  
63. +1 +1 0 +1 +1 0.8  
64. +1 +1 0 +1 +1 0.8  
65. +1 +1 0 +1 +1 0.8  
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ข้อ
ค าถาม
งานวิจัย 

ชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ ค่า 
IOC 

ข้อเสนอ
แนะ ดร.ดวงใจ 

ชนะสิทธิ ์
ดร.กรรณิการ์ 
สุวรรณศร ี

ดร.อรพรรณ 
ตู้จินดา 

ดร.พิทักษ์ 
กาวีวน 

นางลัดดา 
ตันหลง 

66. +1 +1 +1 +1 +1 1  
67. +1 +1 +1 +1 +1 1  
68. +1 +1 0 +1 +1 0.8  
69. +1 +1 +1 +1 +1 1  

ด้านขอบเขตบุคลากร   
70. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
71. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
72. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
73. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
74. 0 +1 0 +1 +1 0.6  
75. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
76. +1 +1 +1 +1 +1 1  
77. +1 +1 +1 +1 +1 1  
78. +1 +1 +1 +1 +1 1  
79. +1 +1 +1 +1 +1 1  
80. +1 +1 +1 +1 +1 1  
81. +1 +1 +1 +1 +1 1  
82. +1 +1 +1 +1 +1 1  
83. +1 +1 +1 +1 +1 1  
84. +1 +1 +1 +1 +1 1  

ด้านขอบเขตองค์กร   
85. +1 +1 0 +1 +1 0.8  
86. +1 +1 +1 +1 +1 1  
87. +1 +1 0 +1 +1 0.8  
88. +1 +1 0 +1 +1 0.8  
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ข้อ
ค าถาม
งานวิจัย 

ชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ ค่า 
IOC 

ข้อเสนอ
แนะ ดร.ดวงใจ 

ชนะสิทธิ ์
ดร.กรรณิการ์ 
สุวรรณศร ี

ดร.อรพรรณ 
ตู้จินดา 

ดร.พิทักษ์ 
กาวีวน 

นางลัดดา 
ตันหลง 

89. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
90. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
91. 0 +1 +1 +1 +1 0.8  
92. 0 +1 0 +1 +1 0.6  
93. +1 +1 +1 +1 +1 1  
94. +1 +1 +1 +1 +1 1  
95. +1 +1 +1 +1 +1 1  
96. +1 +1 +1 +1 +1 1  

ด้านขอบเขตหน้าที/่งาน   
97. +1 +1 +1 +1 +1 1  
98. +1 +1 +1 +1 +1 1  
99. +1 +1 +1 +1 +1 1  
100. +1 +1 +1 +1 +1 1  
101. +1 +1 +1 +1 +1 1  
102. +1 +1 +1 +1 +1 1  
103. +1 +1 +1 +1 +1 1  
104. +1 +1 +1 +1 +1 1  
105. +1 +1 +1 +1 +1 1  
106. +1 +1 +1 +1 +1 1  
107. +1 +1 +1 +1 +1 1  
108. +1 +1 +1 +1 +1 1  
109. +1 +1 +1 +1 +1 1  
110. +1 +1 +1 +1 +1 1  
111. +1 +1 +1 +1 +1 1  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและรายชือ่โรงเรียนที่ขอทดลองเครื่องมือ 
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอทดลองใช้เครื่องมือวจิัย 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 15 โรงเรียน 

 1. โรงเรียนคลองบางแก้ว 
 2. โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 
 3. โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 
 4. โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 
 5. โรงเรียนวัดหนามแดง 
 6. โรงเรียนวัดเสาธงนอก 
 7. โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 
 8. โรงเรียนคลองเจริญราษฎร ์
 9. โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 
 10. โรงเรียนวัดมงคลนิมิต 
 11. โรงเรียนคลองกันยา  
 12. โรงเรียนวัดโคธาราม 
 13. โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 
 14. โรงเรียนวัดบางบ่อ 
 15. โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ค่าความเชื่อม่ันจากการทดลองใช้เครื่องมือ 
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Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.991 111 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a1 488.9000 2423.403 .804 .991 
a2 489.0000 2421.793 .613 .991 
a3 489.3667 2420.102 .610 .991 
a4 488.9667 2426.240 .660 .991 
a5 488.7667 2424.116 .721 .991 
a6 488.9333 2428.961 .661 .991 
a7 489.1667 2415.730 .702 .991 
a8 489.2000 2421.269 .731 .991 
a9 488.8667 2415.223 .751 .991 
a10 488.9333 2427.582 .682 .991 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a11 489.3667 2440.240 .392 .991 
a12 489.4000 2441.559 .439 .991 
a13 489.4000 2424.386 .739 .991 
a14 489.2333 2411.702 .787 .991 
a15 489.2667 2412.616 .752 .991 
a16 488.9667 2413.137 .849 .991 
a17 488.8667 2416.120 .845 .991 
a18 489.0000 2409.241 .858 .991 
a19 489.0333 2413.137 .768 .991 
a20 488.9000 2431.817 .735 .991 
a21 488.9667 2420.033 .807 .991 
a22 489.1000 2439.886 .497 .991 
a23 489.0333 2427.757 .613 .991 
a24 488.9667 2431.964 .622 .991 
a25 488.9667 2434.861 .631 .991 
a26 488.9667 2434.585 .635 .991 
a27 489.0667 2438.961 .544 .991 
a28 489.0333 2418.171 .702 .991 
a29 489.0667 2426.133 .646 .991 
a30 488.9667 2429.068 .667 .991 
a31 488.8000 2437.407 .566 .991 
a32 488.8000 2432.441 .646 .991 
a33 488.8667 2441.499 .502 .991 
a34 488.8667 2439.844 .529 .991 
a35 488.8667 2430.878 .579 .991 
a36 488.9667 2427.689 .752 .991 
a37 488.9333 2429.444 .712 .991 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a38 489.0333 2416.447 .770 .991 
a39 489.0000 2426.897 .712 .991 
a40 488.9667 2424.102 .744 .991 
a41 488.9667 2420.309 .745 .991 
a42 488.9000 2428.852 .714 .991 
a43 488.9000 2427.128 .742 .991 
a44 489.1000 2412.921 .848 .991 
a45 489.0667 2433.306 .585 .991 
a46 489.2000 2422.372 .670 .991 
a47 489.1667 2419.109 .698 .991 
a48 488.9667 2415.482 .764 .991 
a49 489.0333 2414.792 .746 .991 
a50 489.0667 2418.133 .713 .991 
a51 489.1000 2417.817 .778 .991 
a52 489.1667 2425.592 .699 .991 
a53 489.2333 2430.461 .668 .991 
a54 489.2000 2427.545 .690 .991 
a55 488.5333 2446.740 .521 .991 
a56 488.5667 2433.151 .770 .991 
a57 488.7000 2431.252 .745 .991 
a58 488.7000 2445.941 .434 .991 
a59 488.8333 2438.006 .614 .991 
a60 488.7333 2437.444 .627 .991 
a61 488.5333 2440.533 .759 .991 
a62 488.6333 2432.171 .751 .991 
a63 488.5667 2439.978 .738 .991 
a64 488.5667 2437.220 .801 .991 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a65 488.5333 2441.154 .744 .991 
a66 488.6667 2426.368 .845 .991 
a67 488.6333 2429.689 .798 .991 
a68 488.6333 2429.689 .798 .991 
a69 488.6333 2429.689 .798 .991 
a70 488.8000 2432.510 .645 .991 
a71 488.8000 2427.614 .725 .991 
a72 488.6667 2429.678 .784 .991 
a73 488.6333 2430.240 .709 .991 
a74 488.6667 2426.368 .845 .991 
a75 488.7333 2432.340 .719 .991 
a76 488.6667 2437.471 .641 .991 
a77 488.7333 2424.961 .772 .991 
a78 488.6333 2427.551 .838 .991 
a79 488.7000 2434.700 .683 .991 
a80 488.7000 2426.838 .747 .991 
a81 488.7000 2429.597 .702 .991 
a82 488.7667 2427.357 .730 .991 
a83 488.6667 2430.782 .690 .991 
a84 488.7667 2433.978 .686 .991 
a85 488.7000 2428.700 .717 .991 
a86 488.6000 2436.041 .798 .991 
a87 488.6667 2425.747 .857 .991 
a88 488.6333 2435.620 .785 .991 
a89 488.6333 2438.033 .733 .991 
a90 488.6000 2439.214 .729 .991 
a91 488.6333 2438.033 .733 .991 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a92 488.7000 2430.493 .759 .991 
a93 488.6333 2430.723 .778 .991 
a94 488.6333 2431.826 .758 .991 
a95 488.6333 2427.551 .838 .991 
a96 488.6667 2430.851 .763 .991 
a97 488.7000 2424.079 .876 .991 
a98 488.6333 2427.551 .838 .991 
a99 488.6667 2438.230 .713 .991 
a100 488.7333 2433.099 .797 .991 
a101 488.6667 2436.575 .747 .991 
a102 488.6667 2427.333 .747 .991 
a103 488.8000 2420.441 .776 .991 
a104 488.6667 2438.230 .713 .991 
a105 488.7000 2430.217 .764 .991 
a106 488.8000 2430.166 .753 .991 
a107 488.8667 2428.257 .718 .991 
a108 488.7667 2434.461 .677 .991 
a109 488.8333 2430.351 .751 .991 
a110 488.9333 2425.926 .707 .991 
a111 488.9000 2429.886 .641 .991 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมลูวิจัย 

จ านวน 63 โรงเรียน 

1. โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 26. โรงเรียนวัดครุนอก 
2. โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบ ารุง) 27. โรงเรียนวัดครุใน 
3. โรงเรียนบ้านคลองหลวง 28. โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ ์
4. โรงเรียนคลองส าโรง 29. โรงเรียนวัดชมนิมิต 
5. โรงเรียนวัดบางนางเกรง 30. โรงเรียนบา้นบางจาก 
6. โรงเรียนวัดสุขกร 31. โรงเรียนวัดบางน้ าผึ้งใน 
7. โรงเรียนคลองเสาธง  
    (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) 

32. โรงเรียนวัดบางน้ าผึ้งนอก 
33. โรงเรียนวัดกลาง 

8. โรงเรียนคลองบางปู 34. โรงเรียนวัดรวก 
9. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง 35. โรงเรียนวัดกองแก้ว 
10. โรงเรียนพบิูลประชาบาล 36. โรงเรียนวัดบางขมิ้น (ค าปุ่นราษฎร์บ ารุง) 
11. โรงเรียนวัดต าหรุ มิตรภาพที่ 65 37. โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 
12. โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์  
      (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 

38. โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 
39. โรงเรียนวัดแหลม 

13. โรงเรียนนลิรัตน์อนุสรณ ์ 40. โรงเรียนวัดบางฝ้าย 
14. โรงเรียนวัดบางโปรง 41. โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 
15. โรงเรียนคลองมหาวงก์ 42. โรงเรียนวัดคันลัด 
16. โรงเรียนคลองบางปิ้ง 43. โรงเรียนวัดป่าเกด 
17. โรงเรียนวัดไตรสามัคค ี 44. โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 
18. โรงเรียนพร้านีลวัชระ 45. โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 
19. โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 46. โรงเรียนวัดสวนส้ม 
20. โรงเรียนวัดแพรกษา 47. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
21. โรงเรียนคลองใหม ่ 48. โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 
22. โรงเรียนวัดคลองเก้า 49. โรงเรียนวัดบางกอบัว 
23. โรงเรียนวัดด่านส าโรง 50. โรงเรียนวัดบางกระสอบ 
24. โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 51. โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 
25. โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 52. โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 
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53. โรงเรียนวัดคู่สร้าง  
54. โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย  
55. โรงเรียนวัดใหญ ่  
56. โรงเรียนวัดแค  
57. โรงเรียนวัดคลองสวน  
     (พรหมอุทศิวิทยาคาร) 

 

58. โรงเรียนวัดคลองมอญ  
59. โรงเรียนคลองสองพี่น้อง  
60. โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย ์  
61. โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม  
62. โรงเรียนปอ้มพระจุลจอมเกล้า  
63. โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สมุทรปราการ เขต 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยเรื่อง 
“การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (The Strategic Management of Administrators  
and Human Resource Development of School. Under Samutprakan Primary Education Service  
Area Office 1)” ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็น
ความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือโรงเรียนของท่านแต่ประการใด จึงขอความ 
กรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 

แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ อายุ ระดับ 

การศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่หลักในโรงเรียน ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามแนวคิดกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ วีลเลน และคณะ   
(Wheelen and Others) 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามแนวคิดกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สวอนสันและฮอลตัน  
(Swanson & Holton) 

ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียนจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน จ านวน 1 ท่าน 
2) ครูผู้ปฏิบัติการสอน จ านวน 1 ท่าน 
เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้แนบ  

ซองมาพร้อมกันนี้แล้ว 
 

ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 นายรัชพล เชิงชล 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อที่ สถานภาพ ส าหรบัผู้วิจัย 

1. เพศ 
      ชาย                                       หญิง  

2. อายุ 
      น้อยกว่า 30 ปี                          31 – 40 ปี 
      41 – 50 ป ี                             51 ปี ขึ้นไป      

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
      ต่ ากว่าปริญญาตรี                      ปรญิญาตร ี
      ปรญิญาโท                              ปรญิญาเอก 
      อื่นๆ (โปรดระบุ..............................)       

 

4. ต าแหน่งหน้าที่หลักในการท างาน 
      ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
      ครผูู้ปฏิบัติการสอน 

 

5. ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
      ไม่เกิน 5 ป ี                             5 – 10 ปี 
      11 – 15 ป ี                             16 – 20 ปี 
      21 – 25 ป ี                             26 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงระดับ
คุณภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี ้
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ระดับคุณภาพ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม (X1) 

1. สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรม 
เพื่อน ามาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

     

[   ] 01 

2. สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเศรษฐกิจ เพื่อน ามา
วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     
[   ] 02 

3. สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการเมืองและ
กฎหมาย เพื่อน ามาวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

[   ] 03 

4. สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยี เพื่อ
น ามาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     
[   ] 04 

5. สถานศึกษาของท่านศึกษานโยบายทางการศึกษา
ของต้นสังกัด และในระดับชาติ 

     
[   ] 05 
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ข้อที่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
ระดับคุณภาพ ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
6. สถานศึกษาของท่านน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

     
[   ] 06 

7. สถานศึกษาของท่านได้รับสนับสนุนงบประมาณ
ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการของ
สถานศึกษา 

     
[   ] 07 

8. สถานศึกษาของท่านอภิปรายร่วมกันเพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาเพ่ือหาโอกาส 
และอุปสรรค ในการพัฒนาสถานศึกษา 

     
[   ] 08 

9. สถานศึกษาของท่านประชุมชี้แจงโครงสร้างการ
บริหารงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

     
[   ] 09 

10. สถานศึกษาของท่านมีการวางแผนเพื่อก าหนด
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 

     
[   ] 10 

11. สถานศึกษาของท่านมีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามสายงาน
และเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

     
[   ] 11 

12. สถานศึกษาของท่านมีแหล่งทรัพยากรในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

     
[   ] 12 

13. สถานศึกษาของท่านใชส้ื่อนวัตกรรม วัสดุ/อุปกรณ์
ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ 

     
[   ] 13 

14. สถานศึกษาของท่านอภิปรายร่วมกันเพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพ่ือหาจุดแข็ง 
และจุดอ่อน ในการพัฒนาสถานศึกษา 

     
[   ] 14 

15. สถานศึกษาของท่านเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบและการประเมินสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาใหแ้ก่ครูและบุคลากรได้รับทราบ 

     
[   ] 15 

ด้านการก าหนดกลยุทธ์ (X2) 
16. สถานศึกษาของท่านร่วมกันก าหนดพันธกิจซึ่งเป็น

บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 
     

[   ] 16 
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ข้อที่ การบริหารเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร 
ระดับคณุภาพ ส าหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
17. สถานศึกษาของท่านก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกจิ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
     

[   ] 17 

18. สถานศึกษาของท่านประชุมชี้แจงแนวทางของพันธ
กิจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

     
[   ] 18 

19. พันธกิจในสถานศึกษาของท่านมีการปรับเปลี่ยน
ตามสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

     
[   ] 19 

20. สถานศึกษาของท่านมีการก าหนดวัตถุประสงค์ตาม
แผนกลยุทธ์ ทีม่ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

     
[   ] 20 

21. สถานศึกษาของท่านก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถ
วัดได้ 

     
[   ] 21 

22. ผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการในสถานศึกษา
ของท่านประสบความส าเร็จบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

     
[   ] 22 

23. บุคลากรในสถานศึกษาของท่านร่วมกันก าหนดกล
ยุทธ์ที่ชัดเจนและเหมาะสม 

     
[   ] 23 

24. บุคลากรในสถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมเพื่อน ามา
ก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม 

     
[   ] 24 

25. สถานศึกษาของท่านก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์
ในการพัฒนาสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน 

     
[   ] 25 

26. สถานศึกษาของท่านมีส่วนร่วมในการจัดท า
โครงการ กิจกรรม ที่สอดคลอ้งกับกลยุทธ ์

     
[   ] 26 

27. สถานศึกษาของท่านปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ ์

     
[   ] 27 

28. บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันก าหนดนโยบายที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกจิ วัตถุประสงค์ และ
กลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

     

[   ] 28 
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ข้อที่ การบริหารเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร 
ระดับคณุภาพ ส าหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
29. บุคลากรในสถานศึกษาสถานศึกษามีการก าหนด

นโยบายส่งเสริมการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
     

[   ] 29 

30. บุคลากรในสถานศึกษาได้รับแต่งต้ังตามบทบาท
หน้าที่การปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างชัดเจน 

     
[   ] 30 

ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ(X3) 
31. สถานศึกษาของท่านก าหนดโครงสร้างการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
     

[   ] 31 

32. สถานศึกษาของท่านก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

     
[   ] 32 

33. สถานศึกษาของท่านมีการมอบหมายหน้าที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่วางไว ้

     
[   ] 33 

34. สถานศึกษาของท่านมอบหมายงานบุคลากรให้มี
ความเหมาะสมตามความสามารถและทักษะเพ่ือให้
สอดคล้องกับกลยุทธ ์

     
[   ] 34 

35. บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานตามแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม ตามปฏิทนิการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 

     
[   ] 35 

36. บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
งบประมาณ กิจกรรม โครงการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 

     
[   ] 36 

37. สถานศึกษาของท่านวางแผนการจัดท างบประมาณ
ล่วงหน้า 

     
[   ] 37 

38. สถานศึกษาของท่านประชุมชี้แจงการจัดท า
งบประมาณให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

     
[   ] 38 

39. ผู้บริหารในสถานศึกษาของท่านควบคุมและวาง
แผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 

     
[   ] 39 

40. สถานศึกษาของท่านประชาสัมพันธ์ผลของการจัด
กิจกรรม โครงการ และผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

     
[   ] 40 



  

 

237 

ข้อที่ การบริหารเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร 
ระดับคณุภาพ ส าหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
41. สถานศึกษาของท่านมีขั้นตอนการด าเนินงานใน

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติที่ชัดเจน 
     

[   ] 41 

42. สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมช้ีแจง 
ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทราบและน าไป
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 

     
[   ] 42 

43. ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
กระบวนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

     
[   ] 43 

44. สถานศึกษาของท่านประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรม โครงการ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

     
[   ] 44 

ด้านการควบคุมและประเมินผล (X4) 
45. สถานศึกษาของท่านแต่งต้ังคณะกรรมการการ

ประเมินผลกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน 
     

[   ] 45 

46. สถานศึกษาของท่านจัดท าเครื่องมือในการ
ประเมินผลกลยุทธ์ที่เหมาะสม 

     
[   ] 46 

47. สถานศึกษาของท่านประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

     
[   ] 47 

48. สถานศึกษาของท่านสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธข์อง
สถานศึกษา 

     

[   ] 48 

49. สถานศึกษาของท่านร่วมกันสรุปผลการด าเนิน
โครงการตามแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
สารสนเทศในปีการศึกษาถัดไป 

     
[   ] 49 

50. สถานศึกษาของท่านรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธต์่อที่ประชุม 

     
[   ] 50 

51. สถานศึกษาของท่านจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธท์ี่วางไว้ 

     
[   ] 51 

52. สถานศึกษาของท่านมีกระบวนการตรวจสอบผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธข์องสถานศึกษา 

     
[   ] 52 
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ข้อที่ การบริหารเชงิกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร 
ระดับคณุภาพ ส าหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
53. สถานศึกษาของท่านเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน

ที่ผ่านมากับกลยุทธ์ที่วางไว้ 
     

[   ] 53 

54. สถานศึกษาของท่านวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธท์ี่ผ่านมาน ามาก าหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ในคราวต่อไป 

     
[   ] 54 

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  

ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงระดับ

คุณภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 1 

โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี ้

ระดับ 5 หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที่ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์
ระดับคณุภาพ ส าหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ด้านขอบเขตส่วนบคุคล (Y1) 

1. ท่านมีความรู้สึกที่ดีต่อสถานศึกษาของท่าน      [   ] 55 
2. ท่านมีทัศนคตทิี่ดีต่อการเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ๆ  

อยู่เสมอ 
     

[   ] 56 

3. กระบวนการฝึกอบรมท าให้ท่านมีทัศนคติทีด่ีต่อ
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

     
[   ] 57 
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ข้อที่ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์
ระดับคณุภาพ ส าหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
4. ท่านมีความพึงพอใจที่ดีต่อความส าเร็จของงานที่

ท่านได้รับมอบหมาย 
     

[   ] 58 

5. ท่านมีความรู้สึกที่ดีในกระบวนการการท างานใน
สถานศึกษา  

     
[   ] 59 

6. ท่านมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานในสถานศึกษา 

     
[   ] 60 

7. ท่านมีความคาดหวังที่จะพัฒนาสถานศึกษาของ
ท่านให้ดีขึ้น 

     
[   ] 61 

8. ท่านมีความคาดหวังต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ 

     
[   ] 62 

9. ท่านมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 

     
[   ] 63 

10. ท่านมีความคาดหวังต่อการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

     
[   ] 64 

11. ท่านมีความคาดหวังในด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

     
[   ] 65 

12. ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และ
วัฒนธรรมของสถานศึกษา 

     
[   ] 66 

13. ท่านสร้างความคุ้นเคยที่ดีกับบุคลากรในหนว่ยงาน
ในทุกๆ ฝ่าย 

     
[   ] 67 

14. ท่านยอมรับและเคารพเพื่อนร่วมงานที่มีความ
หลากหลาย 

     
[   ] 68 

15. ท่านปรับตัวให้เข้ากับทีมงานและเพื่อนร่วมงานใหม่      [   ] 69 
ด้านขอบเขตบุคลากร (Y2) 
16. ท่านมีโอกาสได้รับงานหรือหน้าที่ที่ส าคัญ      [   ] 70 
17. ท่านได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ดีจากเพ่ือน

ร่วมงาน 
 

     
[   ] 71 
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ข้อที่ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์
ระดับคณุภาพ ส าหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
18. ท่านได้รับน้ าใจและความช่วยเหลือจากเพื่อน

ร่วมงานอยู่เสมอ 
     

[   ] 72 

19. ท่านได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานเป็น
อย่างดี 

     
[   ] 73 

20. ท่านได้รับแรงบันดาลใจจากเพื่อนร่วมงานในการ
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

     
[   ] 74 

21. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา      [   ] 75 
22. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน      [   ] 76 
23. ท่านมีการปรับตัวเข้ากับสังคมและเพ่ือนร่วมงาน

จนเกิดการยอมรับ 
     

[   ] 77 

24. ท่านสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและท างานเป็นทีม
ได ้

     
[   ] 78 

25. หัวหน้างานให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือ
ท่านในทุกๆ ด้าน 

     
[   ] 79 

26. หัวหน้างานให้ค าปรึกษาและคอยให้ก าลังใจท่าน
เสมอ 

     
[   ] 80 

27. หัวหน้างานเข้าใจและยอมรบัฟังความคิดเห็นของ
ท่าน 

     
[   ] 81 

28. หัวหน้างานมีบทบาทส าคัญในการท างาน และเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับท่าน 

     
[   ] 82 

29. ท่านได้รับแรงจูงใจที่ดีจากหวัหน้างาน จนเป็นแรง
กระตุ้นให้ท่านทุ่มเทและปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่

     
[   ] 83 

30. หัวหน้างานให้การสนับสนุนและส่งเสริมใหท้่านเกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

     
[   ] 84 

ด้านขอบเขตองค์กร (Y3) 
31. ท่านได้รับการปลูกฝังบรรทัดฐาน ค่านิยมทีด่ี และ

สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการท างานใน
สถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

     
[   ] 85 
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ข้อที่ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์
ระดับคณุภาพ ส าหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
32. ท่านปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ

สถานศึกษาและตามระเบียบของทางราชการ 
     

[   ] 86 

33. สถานศึกษาของท่านมีระเบียบ แบบแผนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

     
[   ] 87 

34. ผู้บริหารในสถานศึกษาให้ความเอาใจใส่ใน
รายละเอียดของงานที่ท่านได้รับมอบหมาย 

     
[   ] 88 

35. ท่านเข้าใจระบบและวิธีการท างานของสถานศึกษา
ได้เป็นอย่างดี 

     
[   ] 89 

36. ท่านเข้าใจโครงสร้างระบบการบริหารงานของ
สถานศึกษา 

     
[   ] 90 

37. ท่านเข้าใจระบบและกระบวนการท างานของแต่ละ
ฝ่ายในสถานศกึษา 

     
[   ] 91 

38. ท่านเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 

     
[   ] 92 

39. ท่านเข้าใจบทบาทและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา      [   ] 93 
40. ท่านมีการยอมรับบทบาทหน้าที่การท างานตาม

โครงสร้างระบบการบริหารงาน 
     

[   ] 94 

41. ท่านเข้าใจบทบาทในการท างานและหน้าที่ของ
เพื่อนร่วมงาน 

     
[   ] 95 

42. ท่านเข้าใจแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน โดย
ค านึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และ กล
ยุทธ์ของสถานศึกษาเป็นหลัก 

     
[   ] 96 

ด้านขอบเขตหน้าที/่งาน (Y4) 
43. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย

เป็นอย่างดี 
     

[   ] 97 

44. ท่านมีความเข้าใจในการใช้ความรู้และทักษะที่ใช้ใน
การท างาน 

     
[   ] 98 
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ข้อที่ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์
ระดับคณุภาพ ส าหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
45. ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่

มีให้กับเพื่อนร่วมงานได้ 
     

[   ] 99 

46. ท่านสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
มาพัฒนาและปรับปรุงการท างานได้ 

     
[   ] 100 

47. ท่านเข้าใจปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในการท างาน
ของหน่วยงานที่มีผลต่อความส าเร็จของ
สถานศึกษา 

     
[   ] 101 

48. ท่านให้ความส าคัญกับการจัดล าดับความส าคัญ
ของงานเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

     
[   ] 102 

49. ท่านมีการคัดเลือกข้อมูลในการท างานจนท าให้
งานนั้นบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

     
[   ] 103 

50. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเป็นระบบ 

     
[   ] 104 

51. ท่านมีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน 

     
[   ] 105 

52. ท่านมักท างานตามแผนงานที่ก าหนดจนส าเร็จ
และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

     
[   ] 106 

53. ท่านมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

     
[   ] 107 

54. ท่านมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการท างานของตนเองอยู่เสมอ 

     
[   ] 108 

55. ท่านสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ผ่านมา
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และ กลยุทธ์ของสถานศึกษา 

     

[   ] 109 



  

 

243 

ข้อที่ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์
ระดับคณุภาพ ส าหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
56. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพื่อให้รู้ 

เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับ การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

     
[   ] 110 

57. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการอบรมเพื่อให้รู้
เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ 
กิจกรรม 

     
[   ] 111 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายรัชพล เชิงชล 
วัน เดือน ปี เกิด 2 มิถุนายน 2522 
สถานทีเ่กิด ราชบุร ี
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2540     ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

    สาขาวิชาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างไฟฟ้า)  
    โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี 
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    สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง (เครื่องกลไฟฟ้า)  
    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
พ.ศ. 2546     ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
    (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2553     ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    (เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2554     ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู 
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