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บทคัดย่อ
	 โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐมีเป้าหมายเฉพาะด้านแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป	 เพราะนอกจากเป็น

แหล่งค้นคว้าทางวิชาการด้านการศึกษาแล้วยังเป็นท�าหน้าที่ในการผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพสูงให้กับประเทศ	 การ

เปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปตามนโยบายประเทศไทย	4.0	โรงเรียนจึงจ�าเป็นที่จะต้องมีรูปแบบการจัดการกลยุทธ์ที่เฉพาะ	การ

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1.	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัย

ในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	4.0	และ	2.	เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	4.0	การวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ระยะ	ในระยะที่	1	ระยะการ

วิจัย	 เริ่มจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรม	 สังเคราะห์นิยาม	 และพัฒนาแบบสอบถามแบบ	 เพื่อเก็บข้อมูลกับ

อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 จ�านวน	 25	 แห่ง	 ที่ปฏิบัติงานในปีการ

ศึกษา	2561	จ�านวน	450	คน	เพื่อด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่	2	ใน

ระยะที่	2	ด�าเนิน	SWOT	Analysis	ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับผู้บริหารและรองผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตใน

สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	จ�านวน	25	แห่งๆละ	5	คน	รวมจ�านวน	125	คน	สังเคราะห์รูปแบบการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพ่ือตอบสนองนโยบายประเทศไทย	 4.0	 และตรวจสอบ

ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	จ�านวน	15	คน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1.แบบจ�าลององค์ประกอบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของ

รัฐเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	 4.0	 มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 มี	 5	 องค์ประกอบหลัก	 ได้แก่	 การ

ก�าหนดทิศทาง	 การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม	 การก�าหนดกลยุทธ์	 การด�าเนินกลยุทธ์	 และการประเมินผลและ

การควบคุม	 2.	 รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบาย

ประเทศไทย	 4.0	 มีวิสัยทัศน์คือนักเรียนเป็นนักนวัตกรรมช้ันน�าของประเทศ	 มีภารกิจคือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เชิงรุก	การบริหารงานมีอิสระ	และมีเป้าหมายคือนักเรียนที่จบการศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมให้กับสังคมได้	ผลการวิจัย

สามารถน�าไปใช้ก�าหนดเป็นแนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิต	 มหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนอง

นโยบายประเทศไทย	4.0	ได้
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ค�าส�าคัญ: 	การจัดการเชิงกลยุทธ์	และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

Abstract 
	 The	demonstration	schools	under	government	universities	were	established	with	special	goals	

which	are	different	from	other	general	schools.	Apart	from	aiming	to	serve	as	educational	academic	

centers,	they	also	have	a	duty	to	produce	students	with	high	capabilities	for	the	country.	In	order	to	

adjust	themselves	to	be	consistent	with	the	government’s	Thailand	4.0	policy,	demonstration	schools	

need	to	have	a	proper	strategic	management	model.	The	objectives	of	this	research	were	to:	1)	analyze	

factors	of	strategic	management	for	demonstration	schools	under	government	universities	in	response	

to	the	Thailand	4.0	policy;	and	2)	develop	a	strategic	management	model	for	these	schools	in	response	

to	the	Thailand	4.0	policy.	This	research	employed	quantitative	and	qualitative	research	methods.	For	

the	quantitative	research	part,	the	sample	consisted	of	450	teachers	from	25	university	demonstration	

schools	who	were	working	in	the	academic	year	2018.	They	were	selected	by	stratified	sampling.	The	

sample	size	was	determined	based	on	20	times	the	observed	variables.	Data	were	collected	with	the	

use	of	a	questionnaire	and	analyzed	with	second	order	confirmatory	factor	analysis.	For	the	qualitative	

research	component,	SWOT	analysis	was	conducted	with	five	executives	from	each	of	the	25	university	

demonstration	schools,	making	a	total	number	of	125	respondents.	The	SWOT	analysis	was	performed	

with	the	aim	to	synthesize	a	strategic	management	model	for	these	schools	in	response	to	the	Thailand	

4.0	policy.	The	research	findings	showed	that:	1)	the	factors	of	strategic	management	of	the	university	

demonstration	schools	in	response	to	the	Thailand	4.0	policy	conformed	with	the	empirical	data	and	

consisted	of	5	main	aspects	including	direction	determination,	organizational	and	environmental	eval-

uation,	strategy	determination,	strategy	implementation,	and	evaluation	and	control;	and	2)	a	strategic	

management	model	for	these	schools	in	response	to	the	Thailand	4.0	policy	consisted	of	the	establish-

ment	of	a	school	vision	that	emphasized	producing	students	to	be	leading	innovators	of	the	country,	

the	development	and	the	use	of	active	learning,	and	the	utilization	of	free	management	systems	based	

on	an	identity	of	the	school.	These	research	findings	can	be	used	to	develop	a	model	and	determine	

guidelines	for	the	strategic	management	of	the	demonstration	schools	under	government	universities	

to	respond	efficiently	to	the	government’s	Thailand	4.0	policy.

Keywords:	Strategic	Management	University	and	Demonstration	School
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 บทบาทของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัย	 เป็นส่วน

หนึ่งที่มีความส�าคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษาของ

ประเทศ	 เพราะนับได้ว่า	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย	 เป็น

แหล่งรวมองค์ความรู้ที่ทันสมัยของการพัฒนาระบบการ

ศึกษา	 ทั้งในด้าน	 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน	 งาน

วิจัยทางการศึกษา	 กลยุทธ์การบริหารจัดการทางการศึกษา	

องค์ความรู้ดังกล่าว	 นับได้ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงพอใน

การน�ามาใช้พัฒนาระบบการศึกษาชาติ	 เพราะจากการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสัง กัด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย	 พบว่า	 มีผลสัมฤทธิ์ในระดับ

สูงสุดของประเทศ	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต	 มีประสิทธิภาพมากเพียง

พอที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ	ทั่วประเทศได้	และ

องค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัย	 ก็สามารถที่จะน�าไปเป็นส่วน

ส�าคัญหนึ่งในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศได	้

(ไพฑูรย์	สินลารัตน์,	2536;	นันทนา	โมลีวงศ์,	2559)

	 การก�าหนดกลยุทธ์ส�าหรับการบริหารจัดการท่ี

เหมาะสมให้กับโรงเรียน	 ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่

จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	นับได้ว่า

มีความส�าคัญมาก	 เพราะโรงเรียนต้องท�าหน้าที่ในการเตรี

ยมความพร้อมให้กับพลเมืองให้เป็นคนมีความรู ้	 ความ

สามารถ	และคุณลักษณะขั้นพื้นฐาน	ที่สอดคลองกับทิศทาง

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก	 (World	 Social	

Economic)	 เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน

ส�าหรับการเรียนในระดับที่สูงต่อไป	หรือในระดับอุดมศึกษา	

จึงนับได้ว่ามีความส�าคัญมากที่รัฐบาลจะต้องให้ความส�าคัญ

กับการส่งเสริมให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ	และให้การสนับสนุนงบประมาณ	SERVQUAL	(Ku-

mar&	Manshor,	 2009)	 อธิบายว่า	 ผู้บริหารจะต้องให้

ความส�าคัญกับการศึกษาถึงช่องว่าง	 (Gaps)	 ของการ

บริหารจัดการในแต่ละด้าน	 เช่น	 หลักสูตร	 งบประมาณ	

อาคารสถานท่ี	 การประเมินผล	 และการมีส่วนร่วมกับภาค

ประชาชนสังคม	เป็นต้น	ว่าสิ่งดังกล่าว	เกิดช่องว่างระหว่าง	

ความคาดหวัง	(Expect)	กับสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่	(Reali-

ty)	มากเพียงใด	แล้วร่วมกันระดมสมองกับเพื่อนครูกับภาค

ประชาสังคม	 เพื่อวางแผนในการปรับปรุงคุณภาพของการ

บริหารจัดการดังกล่าว	 แนวคิดดังกล่าว	 แสดงให้เห็นได้ว่า	

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพส�าหรับ

โรงเรียนเป็นสิ่งท่ีผู ้บริหารท้ังระดับรัฐบาล	 จนกระท่ังผู ้

บริหารระดับโรงเรียนจะต้องให้ความส�าคัญในการพัฒนาท้ัง

ด้านเทคนิค	 และวิธีการอยู ่ตลอดเวลา	 นักวิชาการด้าน

บริหารการศึกษาได้ให้ความกับประเด็นดังกล่าวมาอย่างต่อ

เนื่อง	ในปี	ค.ศ.2009	ได้มีการน�าเสนอ	แบบจ�าลอง	Kano's	

model	ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหลักการส�าคัญ	(Principal)	ในการ

วิเคราะห์	 และหาแนวทางส�าหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	 ซึ่งมีหลักการส�าคัญว่า	

การบริหารจัดการทางการศึกษาจะต้องมีความเป็นพลวัตร	

(Dynamic)	 มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามบริบททาง

สังคม	ตลอดจนจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่เน้นการกระ

จายอ�านาจ	และหน้าที่	อย่างมีคุณภาพให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	

ไม่ว่าจะเป็น	คณะผู้บริหาร	ครูผู้สอน	ผู้ปกครอง	ภาคประชา

สังคม	 และนักเรียน	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและ

จัดการอย่างเหมาะสม	 การวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลอง	

Kano's	model	 จะท�าให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบว่าช่องว่าง

ระหว่างความคาดหวัง	 กับสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างกันมาก

เพียงใด	(Tan	&	Shen,	2000)	

	 การวิจัยในคร้ังนี้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่

หลีกเลี่ยงไม่ได้	 และยังพบว่าในทางการบริหารจัดการน้ัน	

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง	 ไม่ได้ข้ึนตรงกับ

กระทรวงศึกษาธิการ	 แต่ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง	

ย่อมแสดงว่าทิศทางการบริหารจัดการของแต่ละโรงเรียน

ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป	 ขาดความเป็นเอกภาพร่วม

กันในระดับประเทศ	 การวิจัยน้ีจะเป็นน�าเสนอถึงข้อเสนอ

แนะในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนอง

นโยบายประเทศไทย	4.0

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบาย

ประเทศไทย	4.0	

	 2.	 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนอง

นโยบายประเทศไทย	4.0
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นิยามศัพท์
	 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยา

ลัยในก�ากับของรัฐ	 หมายถึง	 แนวทางในการบริหารจัดการ

โรงเรียนเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันด้าน

การพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงตามบริบททางสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 การเสริมสร้างขีดความ

สามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน	 และขีด

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู	 การเตรี

ยมความพร้อมส�าหรับการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน	

การเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง	 การให้ความส�าคัญ

การด�าเนินงานเร่งด่วน	 เป็นแนวทางที่จะช่วยให้การจัดการ

เรียนการสอนของครูสอดคล้องกับหน้าที่หลัก	 ความ

ต้องการ	 และความคาดหวังของสังคม	 ตลอดจนเป็น

แนวทางที่จะท�าให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของโรงเรียนเป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สมมติฐานของการวิจัย
	 1.	 แบบจ�าลององค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัย

ในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	 4.0	 ที่

พัฒนาขึ้นมามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 2 . 	 รู ป แบบก า ร จั ด ก า ร เชิ ง ก ล ยุ ท ธ ์ ข อ ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนอง

นโยบายประเทศไทย	 4.0	 ท่ีพัฒนาขึ้นมาได้รับการยอมรับ

จากผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder)	

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
	 การก�าหนดองค์ประกอบของการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบ

สนองนโยบายประเทศไทย	 4.0	 ในครั้งนี้	 ได้อาศัยแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์	 ซึ่งเป็นแนวคิดในเชิงการ

บริหารจัดการธุรกิจ	 ที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานใน

เชิงรุก	 การสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กร	 โดยมีองค์

ประกอบที่เป็นโครงสร้างหลัก	 5	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 (1)	

การก�าหนดทิศทาง	 (Direction	 Setting)	 (2)	 การประเมิน

องค์การและสภาพแวดล้อม	(Environment	Scanning)	(3)	

การก�าหนดกลยุทธ์	 (Strategy	 Formulation)	 (4)	 การ

ด�าเนินกลยุทธ์	(Strategy	Implementation)	และ	(5)	การ

ประเมินผลและการควบคุม	 (Evaluation	 and	 Control)	

(Chandler,	2010;	Quinn,	2010;	Glueck	&	Lawrence,	

2010;	 Hitt	 et	 al,	 2010)	 จากแนวคิดดังกล่าว	 ผู้วิจัยได้

ก�าหนดรายละเอียดในโครงสร้างโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับ	

การบริหารจัดการโรงเรียนสมัยใหม่	ที่ให้ความส�าคัญกับการ

ภาพ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บริหารจัดการแบบกระจายอ�านาจ	 มีเป้าหมายในเชิงการ

แข่งขัน	 ผู้น�ามีวิสัยทัศน์เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก	

(นคร	 ตังคะพิภพ,	 2553;	 พิณสุดา	 สิริธรังศรี	 และคณะ,	

2555;	จรูญ	วัฒนา,	2553;	ศศิธร	บัวทอง,	2556;	ทิวัตถ์	ศรี

ด�ารงค์,	2556)	ใช้แนวคิดแผนการศึกษาชาติ	2560	–	2579	

ที่ได้อธิบายว่า	การบริหารโรงเรียนเพื่อสร้างการพัฒนาอย่าง

ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ,	2561)	 ใช้แนวคิดการ

จัดการศึกษาตามนโยบายประเทศไทย	4.0	ที่ให้ความส�าคัญ

กับการพัฒนานวัตกรรม	การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ	 การสร้างห้องเรียนกลับ

ด้าน	 (Flipped	 Classroom)	 ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่

เลี้ยง	ครูฝึก	(Coach)	หรือ	ผู้จัดการ	ผู้สนับสนุน	(กระทรวง

อุตสาหกรรม,	2559,	ชวลิต	โพธิ์นคร,	2560;	ตวง	อันทะไชย,	

2560;	 ธีระเกียรติ	 เจริญเศรษฐศิลป์,	 2559;	 เกษม	 เมษินท

รีย์,	2559)	และใช้แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัย	

ที่ได้อธิบายว่า	โรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งวิจัย	เป็นต้นแบบของ

โรงเรียนอื่นๆ	 เป็นแหล่งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	

และเผยแพร่ผลงานและวิจัยทางการศึกษา	 เป็นแหล่ง

พัฒนาการเรียนการสอน	 เป็นแหล่งการเรียนรู ้เพื่อเปิด

โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดของคณาจารย	์

(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,	 2546;	

ไพฑูรย์	สินลารัตน์,	2536;	นันทนา	โมลีวงศ์,	2559)	

ขอบเขตของการวิจัย
	 1.	 ขอบเขตเนื้อหา:	 องค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อ

ตอบสนองนโยบายประเทศไทย	4.0	มีองค์ประกอบ	ดังนี้	(1)	

การก�าหนดทิศทาง	 (Direction	 Setting)	 (2)	 การประเมิน

องค์การและสภาพแวดล้อม	(Environment	Scanning)	(3)	

การก�าหนดกลยุทธ์	 (Strategy	 Formulation)	 (4)	 การ

ด�าเนินกลยุทธ์	(Strategy	Implementation)	และ	(5)	การ

ประเมินผลและการควบคุม	(Evaluation	and	Control)	

	 2.	ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากร	 ได้แก่	 อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตใน

สังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ที่

ปฏิบัติงานในปีการศึกษา	2561	

	 กลุ ่มตัวอย่างส�าหรับการศึกษาองค์ประกอบ	

ได้แก่	 อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ/	

มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา	

2561	รวมจ�านวน	450	คน	

	 กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการวิเคราะห์	SWOT	ได้แก่	ผู้

ตาราง 1	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่	 2	 ของแบบจ�าลององค์ประกอบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	4.0		(n	=	450)

องค์ประกอบหลัก Factor

Loading(λ)

Error

(θ)

t R2

1.การก�าหนดทิศทาง	 .78 .39 10.10 .61

2.การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม .93 .13 13.68 .87

3.การก�าหนดกลยุทธ์	 .98 .05 25.72 .95

4.การด�าเนินกลยุทธ์ .94 .12 21.27 .88

5.การประเมินผลและการควบคุม	 .98 .05 15.72 .95

Chi-Square	=	1001.22,	df	=	749,	p-value	=	.000,	Chi-Square	/	df	=	1.33			;	RMSEA	=	.049	;	RMR	=	.045;

SRMR	=	.050;	CFI=	.93;	GFI	=	.91;	AGFI	=	.90		;	CN	=	208.60
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บริหารและรองผู ้บริหารของโรงเรียนสาธิตในสังกัด

มหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ	 จ�านวน	 25	

แห่งๆละ	5	คน	รวมจ�านวน	125	คน	

	 กลุ่มเป้าหมายส�าหรับการสนทนากลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้

บริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐ	 และ

ตัวแทนของผู้ปกครองของนักเรียน	 รวมจ�านวน	 10	 คน	

ตัวแทนของผู้ปกครองของนักเรียน	จ�านวน	5	คน	

	 3.	ขอบเขตพื้นที่การศึกษา:	ด�าเนินการเก็บข้อมูล

กับโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยใน

ก�ากับของรัฐ	จ�านวน	25	แห่ง	

	 4.	 ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา:	 ด�าเนิน

การเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพปีการศึกษา	

2561

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 1.	 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีด�าเนินการวิจัย

แบบผสมผสาน	 ระยะที่	 1	 การศึกษาองค์ประกอบของการ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยใน

ก�ากับของรัฐเพ่ือตอบสนองนโยบายประเทศไทย	 4.0	 ใช้วิธี

การวิจัยเชิงปริมาณ	 ระยะที่	 2	 พัฒนารูปแบบการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐ

เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	 4.0	 ใช้วิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ

	 2.	 วิธีการสุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้วิธีการแบ่งโควต้า	

โดยใช้โรงเรียน	 จ�านวน	 25	 แห่ง	 เป็นตัวแบ่งโควตา	 โดย

ด�าเนินการก�าหนดสัดส่วนของขนาดกลุ่มตัวอย่างให้เท่า

เทียมกัน	 (Equal)	 ทุกแห่ง	 เนื่องจากลักษณะของกลุ ่ม

ตัวอย่างไม่ได้แตกต่างกันมากนัก

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	 ทดลองใช้แบบสอบถามแบบสอบถามแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	จ�านวน	43	

ข้อ	ได้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	30	คน	เพื่อหาค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้อ	ด้วยเทคนิค	Corrected	Item-total	

correlation	 และหาค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับ	 ด้วยเทคนิค	

Cronbach	 Alpha	 พบว่า	 มีค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	 อยู่

ระหว่าง	.339	-	.934	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	เท่ากับ	.943	

	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์

การวิจัยข้อที่	 1	 ด้วยเทคนิคเการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยันอันดับที่	2	(Secondary	Confirm	Factor	Analysis)	

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	LISREL	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดัง

ตาราง

	 ตาราง	 1	 แบบจ�าลององค์ประกอบการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐ

เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	 4.0	 มีความกลมกลืน

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี	(Chi-Square	=	1001.22,	

df	=	749,	p-value	=	.000,	Chi-Square	/	df	=	1.33	;	

RMSEA	=	.049	;	RMR	=	.045	;SRMR	=	.050;	CFI=	.93;	

GFI	=	.91;	AGFI	=	.90	;	CN	=	208.60)	มี	5	องค์ประกอบ

หลัก	 มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน	 (λ)	 (Standard-

ized	Solution)	มีค่าอยู่ระหว่าง	.78	-	.98	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05	(	t	อยู่	ระหว่าง	10.10	–	25.72)	มีค่า

ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน	 (θ)	 อยู่ระหว่าง	 .05	 -	 .39	

แต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

จัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับ

ของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	 4.0	 (มีค่าความ

เชื่อมั่น	 (Reliability)	 โดยพิจารณาจากค่า	 R2)	 ได้ระหว่าง

ร้อยละ	 61	 –	 95	 แสดงผลการวิเคราะห์สามารถแสดงเป็น

ภาพประกอบ	2

	 3.	 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบ

สนองนโยบายประเทศไทย	4.0	มีรายละเอียดดังนี้
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ภาพ 2 แบบจ�าลององค์ประกอบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนอง

นโยบายประเทศไทย	4.0	(n=450)
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สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ผลการวิจัยที่พบว่าองค์ประกอบการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐ

เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	 4.0	 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนา

ขึ้นมามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 แสดงให้เห็น

ว่า	 แนวทางในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหา

วิยาลัยในก�ากับของรัฐ	 สามารถที่จะประยุกต์รูปแบบมา

จากองค์กรทางธุรกิจได้	 ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนตั้งแต่

กระบวนการเริ่มต้น	 จนกระทั่งกระบวนการวัดและประเมิน

ผลการด�าเนินการเชิงกลยุทธ์	 เพราะว่าในบริบทของ

นโยบายประเทศไทย	4.0	นั้น	มีลักษณะของการตอบโจทย์

ทางเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ	ที่ประเทศไทยจะต้องเน้นการสร้าง

นักนวัตกรรม	 เป็นประเทศที่ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง	 ดังน้ัน

การน�าแนวคิดทางด้านการบริหารธุรกิจมาใช้เป็นกรอบใน

การก� าหนดกรอบของการจั ดการ เชิ งกลยุทธ ์ ของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐ	 จึงนับได้ว่ามี

ความเหมาะสม	สอดคล้องกับ	นคร	ตังคะพิภพ	(2553)	พิณ

สุดา	 สิริธรังศรี	 และคณะ	 (2555)	 ที่อธิบายว่า	 การจัดการ

ศึกษาตามบริบทของสังคมสมัยใหม่	 จะต้องให้ความส�าคัญ

กับบริบททางสังคมโลก	และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

เป็นส�าคัญ	 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน	

หรือแม้แต่กระทั่งรูปแบบการบริหารจัดการ	 จะต้องมีความ

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 หาก

ระบบการศึกษา	 หรือรูปแบบการบริหารจัดการของ

โรงเรียนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกลทางเศรษฐกิจ	

ขาดความยืดหยุ่น	 ก็จะส่งผลส�าคัญท�าให้การผลิตนักเรียน

ไม่เป็นไปตามความต้องการของสังคม	 ผลิตนักเรียนที่ขาด

ศักยภาพที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ	

	 นอกจากนี้	 ศศิธร	 บัวทอง	 (2556)	 อธิบายว่า	

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน	 รูปแบบการบริหาร

จัดการองค์กร	 รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน	

ควรที่จะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 อย่างน้อยควรจะ

ด�าเนินการทบทวน	 และปรับเปล่ียนทุกๆ	 3-5	 ปี	 ทั้งนี้จาก

แนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว	 ท�าให้สรุปได้ว่า	 องค์

ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิ

ยาลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	

4.0	มีความเหมาะสมที่จะมี	5	องค์ประกอบหลัก	ได้แก่	การ

ก�าหนดทิศทาง	 การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม	

การก�าหนดกลยุทธ์	การด�าเนินกลยุทธ์	และการประเมินผล

และการควบคุม	ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดในเชิงธุรกิจ	เพราะว่า	

โรงเรียนกับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ	 กัน	 เพื่อที่จะได้ผลิตทรัพยากร

มนุษย์	 ที่มีความสอดคล้องกับกลไกทางธุรกิจอย่างแท้จริง	

สอดคล้องกับ	Chandler	(2010)	Quinn	(2010)	อธิบายว่า	

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น	 สามารถที่จะน�า

ไปปรับใช้ได้ทุกองค์กร	 เพราะทุกองค์กรล้วนแต่จะต้องปรับ

ตัว	และเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไงทางเศรษฐกิจ	ของแต่ละ

ประเทศ	สอดคล้องกับ	Glueck	and	Lawrence	(2010)	ที่

เชื่อว่า	 รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดีของทุกองค์กร	 ก็

ล้วนแต่มีคุณลักษณะ	 และองค์ประกอบที่ไม่แตกต่างกัน	

เพราะทุกองค์กรล้วนแต่ต้องการ	 การก�าหนดทิศทางที่

ชัดเจน	 เป้าหมายการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

หลักขององค ์กร	 ดังนั้น	 แนวคิดหรือทฤษฏีทางด ้าน

โครงสร้างของการจัดการเชิง	กลยุทธ์จึงเหมาะสมที่จะน�าไป

ปรับใช้ได้กับทุกองค์กร	 แต่รายละเอียดอาจจะมีความแตก

ต่างกันออกไป

	 2.	 ผลการวิจัยที่พบว่า	 รูปแบบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐ

เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	4.0	ควรที่จะเน้นความ

ส�าคัญในมีวิสัยทัศน์คือนักเรียนเป็นนักนวัตกรรมชั้นน�าของ

ประเทศ	 มีภารกิจคือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก	

(Active	Learning)	การบริหารงานมีอิสระ	และมีเป้าหมาย

คือนักเรียนที่จบการศึกษาสามารถผลิตนวัตกรรมให้กับ

สังคมได้	 เป็นเพราะว่า	 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยภาย

ใต้	นโยบายประเทศไทย	4.0	นั้น	มีความท้าทายมาก	เพราะ

ว่าเป็นสังคมที่เน้นการสร้างนักนวัตกรรม	สร้างบุคลากรที่มี

ความคิดสร้างสรรค์	สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร

ฐานรากที่มีอยู่อย่างจ�ากัดของประเทศไทย	 ซึ่งเป้าหมายดัง

กล่าว	 แตกต่างไปจากรูปแบบในเชิงวัฒนธรรมการศึกษา

ของประเทศไทยซ่ึงมีรากฐานของการสอนแบบให้ท่องจ�า	

สอนให้ท�าตามค�าสั่งสอนของผู้ใหญ่	 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง

ในเชิงเป้าหมายหลักของประเทศดังกล่าว	 จึงส่งผลอย่างยิ่ง

ต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยใน

ก�ากับของรัฐในการตอบสนองนโยบายประเทศไทย	4.0	ดัง

นั้น	 การก�าหนดเป้าหมายในเชิงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน	 คือ	

“นักเรียนเป็นนักนวัตกรรมชั้นน�าของประเทศ”	 จึงมีความ
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เหมาะสม	 สอดคล้องกับริบทของนโยบายประเทศไทย	 4.0	

อย่างแท้จริง	 ซึ่งจะส่งผลต่อการก�าหนดรูปแบบการบริหาร

จัดการทั้งในด้านหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	 การ

บริหารจัดการโรงเรียน	สภาพแวดล้อม	และการประเมินผล	

ให้เป็นไปเพ่ือน�าไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานัก

นวัตกรรมได้	 แนวทางในเชิงกลยุทธ์ดังกล่าว	 สอดคล้องกับ

พันธกิจหลักของโรงเรียนสาธิตที่จะต้องเน้นการเป็นสถาน

ฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน

แห่งอ่ืนๆ	 ดังนั้น	 การเริ่มปรับเปล่ียนที่โรงเรียนสาธิตอย่าง

เป้าหมายท่ีชัดเจน	 จึงจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับที่อื่นๆ	 ได้	

(ไพฑูรย์	สินลารัตน์,	2536)	นอกจากนี้	วิสัยทัศน์ที่เน้นการ

พัฒนานักนวัตกรรม	 ยังมีความท้าทายต่อประเด็นด้านการ

วิจัย	 และการเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ

แลกเปลี่ยนแนวความคิดของคณาจารย์	 ได้เป็นอย่างดี	

(นันทนา	โมลีวงศ์,	2559)	ทั้งนี้รูปแบบของการจัดการเชิงกล

ยุทธ์ที่ค้นพบในการวิจัยครั้งน้ี	 ยังสอดคล้องกับ	 แผนการ

ศึกษาชาติ	 2560	 –	 2579	 ที่ได้ให้ความส�าคัญกับการผลิต

และพัฒนาก�าลังคนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของประเทศ	พัฒนานวัตกรรม	ส่งเสริมการเรียนรู้

ทุกช่วงวัย	 มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ,	 2561)	

สอดคล้องกับ	Hitt	and	Other	(2010)	ที่ก�าหนดว่า	รูปแบบ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน	 ในโลก

แห่งข้อมูลข่าวสาร	 ทุกองค์กรจะต้องเน้นความส�าคัญของ

นวัตกรรม	 (Innovation)	 องค์กรทางธุรกิจใดท่ีไม่ให้ความ

ส�าคัญกับกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม	 ย่อมจะส่งผลต่อการเจริญ

เติบโตขององค์กร	 และข้อมูลเชิงประจักษ์ก็แสดงให้เห็นว่า	

ธุรกิจที่ขาดการพัฒนานวัตกรรม	 องค์กรที่ไม่พัฒนานัก

นวัตกรรม	 จะไม่สามารถอยู่ในตลาดได้	 ดังนั้น	 การที่	 รูป

แบบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิยา

ลัยในก�ากับของรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย	 4.0	

จะเน ้นความส�าคัญของการสร ้างนักเรียนให ้ เป ็นนัก

นวัตกรรมชั้นน�าของประเทศ	จึงนับได้ว่ามีความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐควร

ก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียว	 และเน้น

ความส�าคัญของการปรับเปลี่ยนจากภายในองค์กร	 และ

ภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดความผสานร่วมมือกันในการ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

งานในรูปแบบของการมีส ่ วนร ่ วมกัน 	 เพราะการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในบริบทประเทศไทย	 4.0	 ล�าพังแค่

การขับเคลื่อนของโรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐ

แต่เพียงอย่างเพียงอย่างเดียว	 ไม่สามารถที่จะรองรับ	 หรือ

ต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้	จึงมีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องดึงภาคส่วนต่างๆ	 ของสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

	 การบริหารจัดการโรงเรียนถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กร

ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการแสวงหาผลก�าไรก็ตาม	แต่ในยุคปัจจัย	มุม

มองของสังคมที่มีต่อระบบการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป	สังคม

มีความคาดหวังว่า	โรงเรียนจะต้องบริหารจัดการเพื่อให้เกิด

ผลผลิต	คือ	นักเรียน	ที่จะต้องตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง

ของโลก	 การน�าแนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ์	 ซ่ึงเป็น

แนวคิดขององค์กรเอกชน	ที่มุ่งหวังผลก�าไร	เน้นการบริหาร

จัดการเชิงรุก	ช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน	จึงเหมาะ

สมที่จะน�ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษาการบริหารจัดการ

โรงเรียนได้	 เพื่อให้เกิดมุมมองในการแข่งขัน	การตอบสนอง

กับกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต

	 ควรที่จะมีการศึกษาถึงกลไกล	 หรือปัจจัยส�าคัญ	

ที่มีต่อความส�าเร็จของจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิยาลัยในก�ากับของรัฐเ พ่ือตอบสนองนโยบาย

ประเทศไทย	 4.0	 โดยท�าการศึกษาในเชิงคุณภาพกับ

โรงเรียนต้นแบบ	 (Best	 Practice)	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส�าคัญ

เพื่อการพัฒนาโรงเรียนสาธิตอื่นๆ	ต่อไป
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