
การบริหารสถานศึกษาโดยวิธีการเชิงระบบ                                                                                                                        
 *วิเศษ  ชาวระนอง 

 
อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ  การพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียง ส าหรับ 
การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  การพัฒนาหน้าที่การงานและคุณภาพชีวิต  ทั้งส่วนตนเองและครอบครัว
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง  ส าหรับสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ในอนาคต  อุดมการณ์ดังกล่าวนี้จะสัมฤทธิ์ผลได้  ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงสุด  ที่จะต้องบริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบ 
ให้มีคุณภาพ  และจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า  การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ที่ผู้บริหารจะต้อง
ค านึงถึงหลักการและทฤษฎทีางการบริหารต่างๆ  โดยน ามาประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการ  ด้วยวิธีการ 
เชิงระบบ (System Approach) ดังแผนภาพ 
 
 แผนภาพวิธีการเชิงระบบ (System Approach) ในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                              
* ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์  

                                                                                                              

ปัจจัย (Input) 
 
 

ทรัพยากร 
การบริหาร 5M 

 

กระบวนการ (Process) 
 
-  การบริหาร 
   เชงิกลยุทธ์ (SM) 
-  องค์การแห่ง 
    การเรียนรู้ (LO) 
-  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (TL) 

ผลผลิต (Output) 
 
- นักเรียนที่ส าเร็จ 
   การศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ทาง 
  การเรียน  
- ผลการประเมิน 
  ของ สมศ. 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
 
 
นักเรียนมีคุณภาพ 
เป็นคนดี  คนเกง่ 
และมีความสุข 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

สภาพแวดล้อ ม(Environment) 
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การบริหารโดยวิธีการเชิงระบบ (System Approach)  เป็นการบริหารองค์การแบบองค์รวม 
โดยมีแนวความคิดว่า องค์การประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์กัน ได้แก่  ปัจจัยน าเข้า (Input)   
กระบวนการ (Process)  ผลผลิต (Output)  และผลลัพธ์ (Outcome)  ซึ่งเมื่อน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับ 
การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้น  มีแนวทางในแต่ละปัจจัย  ดังนี้  
 1.  ปัจจัยน าเข้า (Input)  หมายถึง  ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆอย่างได้แก่ บุคลากร (Man)   
งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Materials)  การบริหารจัดการ (Management)  และแรงจูงใจ 
(Motivation)  ปัจจัยเหล่านี้  ผู้บริหารจะต้องศึกษาว่ามีความพร้อมและเหมาะสมเพียงใด  เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐาน  ในการน าไปวางแผนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 2.   กระบวนการ (Process)  หมายถึง  การด าเนินการโดยน าปัจจัยหรือทรัพยากรทางการ
บริหารต่างๆมาใช้อย่างเป็นระบบ  เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย  
ในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพนั้น  กระบวนการในการบริหารจะต้องค านึงถึงหลักการและ
ทฤษฎีทางการบริหาร  และน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและยุคสมัย ซึ่งหลักการและทฤษฎี
ทางการบริหารที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันได้แก่  การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management: SM)  องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)  และผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership: TL)  ซึ่งมีแนวทางในการบริหาร ดังนี้ 
     2.1   การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management: SM) เป็นกระบวนการบริหาร 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  สถานศึกษาสามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญคือ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  การก าหนด
ทิศทางขององค์การ  การก าหนดกลยุทธ์  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  และการควบคุมกลยุทธ์  โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
  2.1.1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis)  เป็นกระบวนการ 
ในขั้นตอนแรกของการบริหารเชิงกลยุทธ์  ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม  สภาพแวดล้อมภายในได้แก่  
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา (Structure)  และวัฒนธรรมองค์การ(Corporate Culture)  ส าหรับ
สภาพแวดล้อมภายนอกได้แก่  สภาวะเศรษฐกิจ (Economics)  สังคม (Social)  การเมือง (Political) 
และเทคโนโลยี (Technological)  และนอกจากนี้ผู้บริหารควรใช้เทคนิค  SWOT Analysis กล่าวคือ
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรค (Threat) 
ของสถานศึกษา ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารทราบสภาพแวดล้อมทั่วไป  และสถานภาพในปัจจุบันของ
สถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ต่อไป 
  2.1.2)  การก าหนดทิศทางของสถานศึกษา (Establishment of an Organization 
Direction)  เป็นขั้นตอนที่สองเพื่อวิเคราะห์ภารกิจของสถานศึกษา   กล่าวคือการก าหนดวิสัยทัศน์
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พันธกิจ  และเป้าหมาย  โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน  และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา  ในการก าหนดทิศทางของสถานศึกษาดังกล่าวนี้  จะช่วยให้การจัดสรร
ทรัพยากรทางการบริหารเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล  และภารกิจยังเป็นประโยชน์ในการชี้น าว่าควรใช้
ทรัพยากรอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
  2.1.3)  การก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา (Strategy Formulation) หลังจากได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายแล้ว สถานศึกษาจะต้องก าหนดกลยุทธ์  แผนงาน โครงการ
ต่างๆ  ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  อีกทั้งต้องค านึงถึงข้อเสนอแนะต่างๆ  จาก 
การประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)   
เป็นข้อมูลประกอบอีกด้วย 
  2.1.4)  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)  เป็นขั้นตอนในการ
น าเอาแผนงาน โครงการต่างๆไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกระบวนการ 
PDCA กล่าวคือ การวางแผน (Plan)  การด าเนินการ (Do)  การตรวจสอบติดตาม (Check)  และการ
ปรับปรุง (Action)  ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ  จะต้องมีความรู้และทักษะในการบริหาร
โครงการ  และต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน 
  2.1.5)  การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Control) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์  เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการตรวจสอบดูแล และการประเมินผล  ส าหรับการประเมินผล
ประสิทธิภาพของสถานศึกษานั้น  ควรประยุกต์ใช้เทคนิค  Balanced Score Card (BSC)  ซึ่งเป็น
เคร่ืองมือในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของสถานศึกษา  กับการประเมิน 4 ด้านด้วยกันคือ ด้านนักเรียน  
ด้านกระบวนการจัดการศึกษา  ด้านการเรียนรู้และพัฒนา  และด้านงบประมาณและทรัพยากร โดย
การก าหนดตัวชี้วัด  KPI (Key Performance Indicators)  เป็นกลไกส าคัญในการชี้วัดถึงผลของการ
ด าเนินงาน 
     2.2   องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO)  เป็นกระบวนการบริหาร 
ร่วมสมัยที่ให้ความส าคัญของการเรียนรู้ขององค์การ  ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้  ที่ผู้บริหารควรน าไปประยุกต์ใช้   ตามแนวคิดของ  Senge (2006)  และ 
Marquardt (2002)  ดังนี้ 
  2.2.1)  Senge (2006)  ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการท างานของบุคคล  
ซึ่งบุคคลจ าเป็นต้องมี “วินัย (Discipline)”  ที่จะสามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถของตนเอง
ประกอบด้วย  1) ความรอบรู้เฉพาะตัว (Personal Mastery)  เป็นความสามารถและความช านาญของ
บุคคลในการผลิต  สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเน่ือง  2)รูปแบบวิธีการคิด (Mental Model)  เป็นวิถี
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ชีวิตในการท างานของบุคคลในองค์การที่ชัดเจน  เข้าใจบทบาทหน้าที่  และกิจกรรมต่างๆของ
องค์การ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ร่วมมือร่วมใจประสานประโยชน์และเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น  
3) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)  เป็นภาพของอนาคตที่บุคคลร่วมกันมุ่งสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น  
4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของบุคคลในองค์การ เพื่อพัฒนา
ความรู้และความสามารถของทีมงาน  5) การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เป็นการคิดอย่างเป็น
ระบบครบวงจร  คิดเป็นภาพรวมและครอบคลุมทุกด้าน  
                        2.2.2)  Marquardt (2002) ได้อธิบายว่า  องค์การเรียนรู้  ประกอบด้วยระบบย่อย  
 5 ระบบ  ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และส่งอิทธิพลซึ่งกันและกนั  ระบบย่อยดังกล่าวนี้  ประกอบด้วย  
1) ระบบการเรียนรู้ (Learning) เป็นลักษณะของพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics)  2) ระบบ
องค์การ(Organization) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation)  3) ระบบ
บุคคล (People)    กล่าวถึงการเสริมอ านาจบุคล (People Empowerment) เป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนในองค์การได้มีการเรียนรู้ร่วมกัน  4) ระบบความรู้ (Knowledge) เป็นการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ให้เกิดขึ้นในองค์การ มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  อย่างเป็น
กระบวนการ   และ  5)  ระบบของเทคโนโลยี  (Technology) เป็นการปรับใช้เทคโนโลยีในองค์การ
ส าหรับการจัดการความรู้  และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
   2.3)   ผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership: TL)  ผู้บริหารสถานศึกษา
นอกจากจะต้องมีความรู้และทักษะทางการบริหารดังได้กล่าวมาแล้ว  จะต้องมีคุณลักษณะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ที่จะต้องให้ความใส่ใจต่อการท างานของผู้ตาม  โดยจะพัฒนาผู้ตามให้งอกงามเต็มขีด
ศักยภาพไปพร้อมกัน  องค์ประกอบที่ส าคัญของผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 
  2.3.1)  ความเสน่หาหรืออิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Charisma or Idealized Influence) 
เป็นการบ่งบอกถึงการมีความสามารถพิเศษของผู้บริหาร ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ร่วมกัน 
  2.3.2)  การสร้างแรงดลใจ (Inspirational Motivation) เป็นความสามารถของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จะจูงใจให้บุคลากร ได้ท างานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยสร้างจิตส านึกให้
เกิดขึ้นร่วมกัน 

2.3.3)  การกระตุ้นการใช้ปัญญา (Intellectual Stimulation)  เป็นการกระตุ้นให้เกิด 
การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  สร้างความรู้สึกท้าทาย  และส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง 
  2.3.4)  การมุ่งความสัมพันธ์เป็นรายบุคคล (Individualized Consideration)   ส่งเสริม
บรรยากาศของการท างานที่ดี   ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทเป็นครู พี่เลี้ยง และที่ปรึกษา  ให้การ
ช่วยเหลือบุคคลกรได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
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 3.  ผลผลิต (Output)  หมายถึง  ผลที่เกิดจากกระบวนการน าปัจจัยต่างๆมาปฏิบัติ  ซึ่งในการ
บริหารสถานศึกษา  ตัวชี้วัดผลผลิตที่ส าคัญคือ  จ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา   ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ผลการประเมิน NT, O-NET  และผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (สมศ.)  
 4.  ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึงผลที่เกิดจากผลผลิตของกระบวนการเชิงระบบ  ซึ่งเป็น
เป้าหมายของการจัดการศึกษา  กล่าวคือ นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  เป้าหมายดังกล่าวนี้
จะต้องได้รับการประเมินในหลายมิติและจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น  ร้อยละการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ  ผลการประเมินของ สมศ. ผลการสอบ NT, O-NET  รวมทั้งผลการประเมินความพึง
พอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพของสถานศึกษา อย่างไรก็ตามหากผลการประเมิน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวัง  คณะผู้บริหารก็สามารถทบทวนได้จากข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ในทุกขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ   และน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป 
 การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  บรรลุตามอุดมการณ์ของการจัดการศึกษานั้น เป็นความ
ปรารถนาสูงสุด และเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหาร ซึ่งต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การบริหารจะต้อง
บริหารในภาพรวมไม่แยกส่วน  โดยใช้วิธีการเชิงระบบ  ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มีเหตุมีผล  
อีกทั้งมีความสัมพันธ์กันไปตามขั้นตอน ช่วยให้กระบวนการทั้งหลายด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง  และ
สามารถช่วยให้การบริหารบรรลุตามเป้าหมายที่มุงหวัง  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
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