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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปะเชี ยงใหม่ ส่ ู ความเป็ นเลิศ
Strategy for Development in Chiang Mai College of Dramatic Arts to Excellence
แสงเดือน วงศ์ชวลิต 1, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุ วรรณ 2,
รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุ ขดี 3, ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ 3
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาผูน้ าํ ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
อาจารย์ทีปรึ กษาหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
อาจารย์ทีปรึ กษาร่ วม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั งนี มี วตั ถุ ประสงค์เพือพัฒนาดัชนี ชีวัดความเป็ นเลิ ศของวิท ยาลัย นาฏศิ ลป์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ศึกษาและวิเคราะห์บริ บทการบริ หารจัดการการศึกษา และยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัย
นาฏศิลปเชี ยงใหม่สู่ ความเป็ นเลิ ศ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ ดําเนินการวิจยั 3 ระยะ คือ ระยะแรก
เป็ นการพัฒนาดัชนีชีวัดสู่ ความเป็ นเลิศของวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยการวิจยั เอกสาร
สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และเทคนิคเดลฟาย ระยะที 2 การศึกษาและวิเคราะห์บริ บทการบริ หารจัดการ
การศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่โดยการวิจยั เอกสาร แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก และ
ระยะที 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สู่ ความเป็ นเลิศ โดยการวิเคราะห์ SWOT การร่ าง
ยุทธศาสตร์ การประชุ มกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตรวจสอบโดยผูเ้ ชี ยวชาญ และกําหนดยุทธศาสตร์ สู่ ความ
เป็ นเลิ ศ ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย 4 กลุ่ ม จํานวน 56 คน จากตัวแทนแต่ละภาค ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป
เชี ยงใหม่ ลพบุรี จันทบุรี กาฬสิ นธุ์ และพัทลุง สถิ ติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ได้แก่ ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ และค่ามัธยฐาน และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้วธิ ี วเิ คราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า ดัชนี ชีวัดความเป็ นเลิ ศของวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์ ด้าน
บริ บท ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม และบริ บทแวดล้อม มีจาํ นวน
64 ตัวบ่งชี ด้านปั จจัยนําเข้า ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ หลักสู ตรและสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ภูมิ
ปั ญญาท้องถินและชุมชน จํานวน 99 ตัวบ่งชี ด้านกระบวนการ ได้แก่ การบริ หารจัดการ กระบวนการเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ศูนย์กลางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์
และกระบวนการประกันคุณภาพ จํานวน 145 ตัวบ่งชี ด้านผลผลิต ได้แก่ คุ ณภาพของผูเ้ รี ยน วิทยาลัยแห่ ง
ความเป็ นเลิ ศ และองค์ความรู ้ ด้านนาฏศิ ลป์ ดนตรี และคีตศิ ลป์ จํานวน 57 ตัวบ่งชี ด้านผลลัพธ์ ได้แก่
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ศรัทธาของประชาชนต่อวิทยาลัย การตอบสนองด้านกําลังคนของประเทศ และการตอบสนองความต้องการ
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จํานวน 65 ตัวบ่งชี
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาวิ ท ยาลัย นาฏศิ ล ปเชี ย งใหม่ สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ (7 DA’s Strategies)
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ (1) พัฒนาระบบการนําองค์กรด้านวิชาการและวิชาชี พด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และ
คีตศิลป์ (Dramatic Arts Leadership System : DALS) (2) ผลิตครู และศิลปิ นด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์
ทีมีคุณภาพ (Dramatic Arts to Production Teachers and Artists : DATA) (3) องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ดา้ น
นาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ (Dramatic Arts learning organization : DALO) (4) การบริ การวิชาการแก่
สังคมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ (Dramatic Arts Academic Services : DAAS) (5) สร้างวัฒนธรรม
การวิจยั ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ (Dramatic Arts Research Culture : DARC) (6) ศูนย์กลางด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และภูมิปัญญา (Dramatic Arts Wisdom Centre : DAWC) (7) พัฒนาวิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชียงใหม่สู่ ความเป็ นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ (Dramatic Arts to Excellence : DAE)
คําสํ าคัญ ยุทธศาสตร์ สู่ ความเป็ นเลิศ, ดัชนีชีวัดความเป็ นเลิศ, การพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ

Abstract
This research aims to develop indicators for excellence the College of Dramatic Arts,
Bunditpatanasilpa Institute. Study and analyzes the context of Chiang Mai College of
Dramatic Arts (CDACM). And Strategic Development CDACM to excellence. Using
quantitative and qualitative research methods. Research conducted in three phases: the first
phase is develop indicators to excellence of the College of Dramatic Arts. Research by
document Depth interviews Group Delphi. Phase 2, Study and analyze the context of
management education CDACM, by archival research and in-depth interviews. Phase 3,
Development Strategy CDACM to excellence .The SWOT analysis of the draft Strategy.
Stakeholder Meeting experts check strategy and development CDACM to excellence. The
target population represented by each of the four groups, including the Chiang Mai,
Chanthaburi, Lop Buri, Kalasin and Phatthalung statistical methods used to analyze
quantitative data, including the inter-quartile range. And the median And qualitative analysis
used to analyze content.
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The research found that Indicators of excellence the College of Dramatic Arts in
Context There are 64 indicators, Input 88, Process 142, Output 57, And Outcome are 65
indicators. Development strategy for the excellence Chiang Mai College of Dramatic Arts, (7
DA's Strategies) consists of one strategic leadership development, academic and professional
dance. Dramatic Arts Leadership System : DALS, Dramatic Arts to Production Teachers and
Artists : DATA, Dramatic Arts learning organization: DALO, Dramatic Arts Academic
Service s: DAAS, Dramatic Arts Research Culture: DARC, Dramatic Arts Wisdom Centre:
DAWC, Dramatic Arts to Excellence: DAE.
Keywords Strategy to Excellence, Indicators of excellence , Development to Excellence

บทนํา
การพัฒนาสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศเป็ นการปรับปรุ งเปลียนแปลงทุกระบบของสถานศึกษาให้
เป็ นสถานศึกษาแห่ งคุณภาพ โดยสถาบันนานาชาติเพือการวางแผนการศึกษาขององค์การยูเนสโก (Aletta
Grisay and Lars Mahlek, 1991 : 4) ได้กาํ หนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพของ
ทรัพยากรครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยละสถานศึกษามีบริ บทหลักการบริ หารหรื อการพัฒนาทีไม่มี
หลักสู ตรหรื อทฤษฎีทีตายตัว แต่มี “คน และวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา” เป็ นกรอบการพัฒนาสู่ ความ
เป็ นเลิศของทุกสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกฝ่ าย ยุทธศาสตร์ ทีนิ ยมใช้ในการพัฒนา อาทิ
วงจรคุณภาพ PDCA ของเดมมิง (Deming.1986) เกณฑ์รางวัลคุณภาพ (MBNQA) การเทียบเคียงสิ งทีดีกว่า
โดย Benchmarking (Camp, Robert C.1989) เป็ นเครื องมือสําคัญที ใช้ในการปรั บปรุ งองค์กรอย่างก้าว
กระโดดและพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศด้วยกระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ประสบการณ์และวิธีการปฏิบตั ิทีเป็ น
เลิ ศ (Best Practices) โดยการวัดและเปรี ยบเทียบกับองค์กรอืนที ดี กว่าภายใต้กฎกติ กาสากล แล้วนํามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซึ งช่วยประหยัดเวลาและลดการลองผิดลองถูก เป็ นการ “การเทียบเคียงสมรรถนะ”
ที ดี สํา หรั บระดับอุ ดมศึ กษามี เกณฑ์การพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ (EdPEx) ที ใช้ในการ
ประเมินสถานศึกษาในภาพรวม มี กรอบของการดําเนิ นงานที มุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศที สามารถประเมินได้ทงั
ระดับคณะวิชาและสถาบัน สามารถนํามาเทียบเคียงสมรรถนะและเป็ นเกณฑ์ความเป็ นเลิศของสถานศึกษา
ได้
การพัฒนาสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศต้องสร้ างยุทธศาสตร์ ซึงจะเป็ นแนวทางสําคัญในการ
บริ หารจัดการองค์กรทําเพือนําไปสู่ ความสําเร็ จในอนาคต ยุทธศาสตร์ ทาํ ให้องค์กรกําหนดทิศทางทีชัดเจนมี
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แนวทางในการปฏิ บตั ิ เพือไปสู่ วตั ถุ ประสงค์องค์กร สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา (2555) ได้ศึกษา
นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิ กองค์กรระดับนานาชาติทีพัฒนา
แล้วประสบผลสําเร็ จโดยใช้ยุทธศาสตร์ การศึกษาเป็ นฐานสําคัญทีมีการปลูกฝั งความสามารถขันพืนฐาน
ตังแต่ระดับการศึกษาภาคบังคับ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ทีสามารถสร้าง “ความเป็ นเลิศ” โดยการสร้าง
พลังแห่ งการดําเนิ นชี วิตและการยกระดับความสามารถทางวิชาการ กําหนดจุดยืนเพือวางยุทธศาสตร์ ให้
ชัดเจนโดยมีกระบวนการบริ หารจัดการจากการกําหนดทิศทางขององค์กรทังวิสัยทัศน์ พันธกิ จ วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุ กคามต่าง ๆ รวมทังมีแนวทางหรื อวิธีการทีจะไปถึ งจุดหมายได้ กําหนด
เป้ าประสงค์ในภาพรวมโดยระบุตวั ชีวัดความสําเร็ จทีชัดเจน (KPIs) มีการวิเคราะห์สมรรถนะขององค์กรทัง
ด้านโครงสร้าง กระบวนการทํางาน และการบริ หารงานทัวไป มีวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทังภายในและภายนอกโดยการทํา SWOT Analysis ทีจะนําไปสู่ การคิดเชิ งกลยุทธ์ทาํ ให้
สามารถวางกลยุทธ์เพือให้บรรลุเป้ าหมายสร้างความเป็ นเลิศได้
ปั จจุบนั ทุกประเทศในโลกต่างก็ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมของตนและนําวัฒนธรรมมาเป็ น
ทุ นในการพัฒนาประเทศ โดยหลายครั งวัฒ นธรรมได้ก ลายมาเป็ นปรากฏการณ์ ที สร้ า งชื อเสี ย งให้แ ก่
ประเทศชาติและเชื อมโยงไปสู่ การพัฒนา การสร้างความเข้าใจและจิตสํานึ กทีดีงามให้แก่ผคู ้ นในสังคม ดัง
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพิธีเปิ ดพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติพระนครศรี อยุธยา เมือ
วันที ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ความว่า “การรั กษาวัฒนธรรม คื อ การรั กษาชาติ ” ความสํา คัญของ
วัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 กําหนดให้วทิ ยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่ง เป็ นโรงเรี ยนส่ งเสริ มความสามารถพิเศษ
ด้านนาฏศิลป์ มีบทบาทในการธํารงรักษา ต่อยอด พัฒนา สื บทอด และสื บสานวัฒนธรรมไว้ให้เป็ นมรดกที
ยังยืนของชาติ จัดการเรี ยนการสอนเฉพาะทางด้านนาฏศิ ลป์ ดนตรี ทงไทยและสากลตามปรั
ั
ชญาที ได้รับ
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า “สาธุ โข สิ ปฺปกํ นาม อปิ ยาทิ
สกีทิส”ํ แปลว่า “ขึนชื อว่าศิลปะแม้เช่นใดเช่นหนึ งก็ยงั ประโยชน์ให้สําเร็ จได้” ได้มีการพัฒนามาโดยลําดับ
เปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับปริ ญญาตรี
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาชาติ เปิ ดสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจนถึ งระดับปริ ญญาตรี โดยใช้ทรัพยากรร่ วมกัน ได้แก่ อาคาร สถานที บุคลากร รวมทังทรัพยากร
ต่าง ๆ การพัฒนาให้สามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ต่างๆให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดจึ งต้องมี ยุทธศาสตร์
เฉพาะในการบริ หารจัดการเพื อความยังยืนและพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิ ศได้ โดยมี ความพร้ อมด้านบริ บ ท
เนื องจากตังอยู่ในภาคเหนื อตอนบนทีมี ศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ ของล้านนา มีครู ภูมิปัญญาและ
ผูเ้ ชี ยวชาญทังด้านนาฏศิลป์ และดนตรี มีความหลากหลายของชาติพนั ธุ์ทีมีศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์ มีผสู ้ นใจสื บทอดศิลปวัฒนธรรมจํานวนมาก มีแหล่งความรู ้หลากหลายและเพียงพอ การจัดการ
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ศึกษาได้รับการยอมรับในด้านวิชาการและวิชาชี พ ผูจ้ บการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ สามารถ
ออกไปประกอบอาชี พและบรรจุเข้าทํางานได้ ดังจะเห็นได้จากผลการสอบบรรจุครู ของสํานักงานเขตพืนที
ประถมศึกษา เขต 5 (ระบบออนไลน์.2558) ทีนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่สอบได้ตงแต่
ั ลาํ ดับที
1-10 ถึ ง 9 คน และผลการประเมิ นของ สมศ.มีผลการประเมินในระดับดี ถึงดี มากโดยตลอด จะเห็ นได้ว่า
ปั จจัยเหล่านีสามารถนํามาพัฒนาให้เป็ นเลิศได้ การจัดการศึกษาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตังครังแรก
อย่างไร มีการพัฒนาไปในทิศทางใด มีปัจจัยใดบ้างมากระทบ ความเป็ นเลิศของวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่
ควรมีลกั ษณะสําคัญอย่างไร ยุทธศาสตร์ การพัฒนารู ปแบบใดจึงจะเหมาะสม สามารถยกระดับการศึกษา
ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่กา้ วเข้าสู่ ความเป็ นเลิศได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาดัชนีชีวัดความเป็ นเลิศของวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. เพือศึกษาและวิเคราะห์บริ บทการบริ หารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
3. เพือพัฒนายุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สู่ ความเป็ นเลิศ

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรกลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 4 กลุ่ม ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ประกอบด้วย (1) ผูบ้ ริ หารของวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์ 6 คน
(2) ผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามสามารถและมี ป ระสบการณ์ เกี ยวข้อ งกับ การบริ หารจัดการการศึ ก ษาของวิท ยาลัย
นาฏศิลป์ 20 คน (3) ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์เกียวข้องกับการบริ หารจัดการการศึกษาของ
วิท ยาลัย นาฏศิ ล ปเชี ย งใหม่ 16 คน (4) ผูท้ ี มี ส่วนได้ส่ วนเสี ย กับ การจัดการศึ ก ษาของวิท ยาลัย นาฏศิ ล ป
เชียงใหม่ โดยคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และมีความผูกพันกับวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่
จํานวน 12 คน รายละเอียดดังตาราง 1
ขอบเขตตัวแปรในการวิจยั ครังนี ได้แก่
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 1) บริ บทการบริ หารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป
เชี ย งใหม่ ได้แ ก่ สภาพทัวไปและภู มิ หลัง ได้แก่ ปรั ช ญา วิ สั ย ทัศ น์ พันธกิ จ วัตถุ ป ระสงค์ โครงสร้ า ง
นโยบาย บุ คลากร รู ป แบบการบริ หารจัดการ ระบบ ค่านิ ยม และทักษะด้านวิช าชี พนาฏศิ ลป์ และดนตรี
รวมถึ งความสําเร็ จ ความล้มเหลวและปั จจัยต่างๆทีส่ งผลต่อการบริ หารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปเชี ยงใหม่ 2) ดัชนี ชีวัดสู่ ความเป็ นเลิศของวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ งเป็ นการจัด
การศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคี ตศิลป์ ด้านบริ บท ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิ ต และ
ผลลัพธ์
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2. ตัวแปรตาม คือ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สู่ ความเป็ นเลิศ
ขอบเขตด้านเวลา การดําเนิ นการวิจยั จะเริ มศึ ก ษาหลังการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) รอบที 3 ซึ งได้ผ่านดําเนิ นการประเมินในระดับการศึกษาขัน
พืนฐานและระดับอุดมศึกษาระดับดี มากและดี ตามลําดับ โดยใช้เวลาในการศึกษาวิจยั จํานวน 12 เดื อน
ตังแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2558

การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทีเกียวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่
ความเป็ นเลิศ และการจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ และดนตรี
1.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ หมายถึ ง วิธี การ แผนงาน หรื อแนวทางการตัดสิ นใจขององค์ก รในการ
มุ่งเน้นหรื อทุ่มเททรัพยากรเพือนําองค์กรให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ทีกําหนดไว้ โดยเริ มตังแต่ตน้ ทศวรรษ 70
การนําไปใช้ขึนอยูก่ บั การบริ หารจัดการขององค์กรในการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ทีดีมี
คุณภาพจะทําให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพและขีดสมรรถนะสู งขึนเพือนําไปสู่ การบรรลุ ผลตามยุทธศาสตร์ ที
วางไว้ในการบริ หารจัดการยุทธศาสตร์ ตอ้ งมีกระบวนการจัดการเชิ งยุทธศาสตร์ (strategy process) ซึ ง
ดําเนินการ 3 ขัน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อนภายในองค์กรเพือประเมินความสามารถ
ขององค์กรและปั จจัยภายนอกทีเป็ นโอกาสและอุปสรรค ซึ งเป็ นเงื อนไขต่อความสําเร็ จขององค์กร ต่อมา
เป็ นการกําหนดทิศทางขององค์กรซึ งเป็ นการนําพันธกิ จและเป้ าประสงค์ขององค์กรมาพิจารณาโดยเน้น
ประโยชน์ทีจะได้รับ ประเมินทางเลื อกทีดี ทีสุ ดโดยคํานึ งถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เป็ นการ
เลื อกยุทธศาสตร์ ทีเหมาะสมที สุ ดในการดําเนิ นงานเพื อสร้ างความก้าวหน้าให้แก่ องค์ก รมากที สุ ด และ
สุ ดท้ายเป็ นการนํายุทธศาสตร์ ไปสู่ การปฏิบตั ิ ซึ งเป็ นการวางแผนทางการเงินและงบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ โครงสร้าง นวัตกรรม ระบบบริ หาร สารสนเทศ ค่านิยมและการสร้างเครื อข่าย ตลอดจนการติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงานและประเมินผลกระบวนการดําเนิ นงาน (Certo and Peter. 1991, Quinn Mintzberg and
James.1988, นภดล พูลสวัสดิ‰. 25-26, สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์.2546)
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ทีได้รับการยอมรับมากทีสุ ดระบบหนึ ง คือ การวิเคราะห์ SWOT
ซึ งเป็ นเทคนิคหรื อวิธีการทีเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ มีขนตอนดั
ั
งนี
1) วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปั จจัยภายใน โดยการวิเคราะห์ประเด็นสภาพปั จจัยภายใน
ด้วยตัวแบบ 7S ตามแนวคิดของ McKinsey ได้แก่ (1) Structure (โครงสร้างองค์กร) (2)Strategy (กลยุทธ์ )
(3)Staff (บุ ค ลากร) (4) Style(รู ป แบบและพฤติ ก รรมการบริ ห ารและการปฏิ บ ัติง าน) (5) System(
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กระบวนการและลําดับขันการปฏิบตั ิงาน) (6) Shared value (ค่านิ ยมร่ วมหรื ออุดมการณ์) (7) Skill (ทักษะ
ความโดดเด่น ความเชียวชาญในการการปฏิบตั ิงานและนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์) แลพการวิเคราะห์
ปั จจัยภายนอกด้วย STEEP Analysis คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) เทคโนโลยี
(Technological Factors) เศรษฐกิ จ (Economic Factors) นิ เวศวิท ยา (Ecology Factors) และการเมื อง
(Political and Legal Factors)
2) นําปั จจัยภายในและภายนอกมาสร้างเป็ นตาราง โดยแยกว่าปั จจัยภายในด้านบวกให้เป็ น
จุดแข็ง (Strengths) ปั จจัยภายในด้านลบเป็ นจุดอ่อน(Weaknesses) ปั จจัยภายนอกทีเป็ นบวกกําหนดเป็ น
โอกาส (Opportunities) และปั จจัยลบภายนอกให้เป็ นอุปสรรค (Threats) จากนันกําหนดนําหนักให้แต่ละ
ปั จจัย แล้วทําการให้คะแนนแก่แต่ละปั จจัยซึ งคะแนนจะสะท้อนถึงการตอบสนองขององค์กรต่อปั จจัยนัน ๆ
3) จากคะแนนของปั จจัยต่าง ๆ ในข้อ 2 ให้ทาํ การคูณนําหนักของปั จจัยนันกับคะแนน แล้ว
สรุ ปปั จจัยต่าง ๆโดยเรี ยงจากผลคูณมากไปน้อย ผลคูณมากแสดงว่าปั จจัยนันมีโอกาสส่ งผลกระทบต่อการ
ดําเนินการมาก
4) สร้าง SWOT Matrix โดยนําเอาปั จจัยต่างๆทีสรุ ปได้ในข้อ 3 มากําหนดเป็ นกลุ่มกลยุทธ์
ประเภทต่าง ๆ จากกลุ่มกลยุทธ์ทีได้จาก SWOT Matrix แล้วทําการเลื อกกลยุทธ์ทีจะใช้ในการปฏิบตั ิ เพือ
นําไปสร้างยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้ต่อไป
1.2 การจัดการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ
การพัฒนาสถานศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มี รู ป แบบตามแนวคิ ด ทฤษฎี สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ที
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในหลายทฤษฎี นอกจากการวิเคราะห์ SWOT analysis และวงจร PDCA ของ
Deming
การพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ (EdPEx) และระบบบริ หาร
สถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ (Benchmarking) ซึ งเป็ นเครื องมือในการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้เพือ
พัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื อง (สุ เทพ พงศ์ศรี วฒั น์, 2556, ดํารง มาตี‹, 2556 :
ระบบออนไลน์) กระบวนการเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิจากผูอ้ ืนซึ งกระทําอย่างเปิ ดเผย เป็ นระบบและมีจุดประสงค์
ไม่ใช่เพียงแต่การลอกเลียนแบบแต่เป็ นการนําวิธีการทีเป็ นเลิศ (Best Practices) ทีได้เรี ยนรู ้มาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับองค์กรของตนสามารถที จะทํากับใครก็ได้ทีมี วิธีการปฏิ บตั ิ ทีเป็ นเลิ ศ เน้นการศึ กษาวิธีการ
ปฏิบตั ิทีดีทีสุ ดจากผูอ้ ืนแล้วนําวิธีการปฏิบตั ินนมาใช้
ั
ปรับปรุ งตนเองโดยจะเป็ นคู่แข่งหรื อไม่ก็ได้ สามารถ
ปรั บใช้ขอ้ มูลทีได้ให้เหมาะสมกับความต้องการ วัฒนธรรมและระบบเป็ นการปรั บปรุ งองค์กรอย่างก้าว
กระโดดและพัฒนาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ โดยสามารถตอบคํา ถามขององค์ก รได้ใ น 4 ข้อ คื อ 1) องค์ก รอยู่ที
ตําแหน่งไหน (Where are we?) ซึ งจะทําให้องค์กรรู ้จกั ตนเองจากการวัดผลการดําเนิ นงานเปรี ยบเทียบกับ
องค์กรอืนทีมีการดําเนิ นงานทีดีทีสุ ด 2) ใครเป็ นผูท้ ีเก่งทีสุ ด (Who is the best?) 3) คนทีเก่งทีสุ ดเขาทํา
อย่างไร (How do they do it?) และ 4) เราจะทําอย่างไรให้เก่งกว่าเขา (How can we do it better?) ซึ งโดยหลัก
807

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

แล้วการทํา Benchmark นัน จะพบว่าทุ กรู ปแบบจะมี พืนฐานใกล้เคี ยงกันและยึดถื อตามกรอบแนวคิ ดที
เหมือนกัน คือ แนวคิดการใช้วงจรเดมมิง (PDCA Cycle) นันคือ การวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิ (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุ ง (Act) (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. 2544:107-109)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ (EdPEx) มาจากเกณฑ์รางวัล
คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ข องประเทศไทย (TQA) มี ล ัก ษณะที ใช้ใ นการประเมิ น องค์ก รในภาพรวม โดยมี
องค์ประกอบหลัก 6 หมวด ทีมี ผลลัพธ์ทีสะท้อนความสามารถในการแข่งขัน ซึ งเกณฑ์ถูกพัฒนามาจาก
ค่านิยมความเป็ นเลิศทีสร้างการเปลียนแปลงภายในองค์กร โดย EdPex จะประเมินเป็ น 2 ส่ วน คือ ประเมิน
กระบวนการ (หมวด 1-6) การนําองค์กร การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู ้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นระบบปฏิ บตั ิการ และประเมินผลลัพธ์ (หมวด 7) ซึ ง
พิจารณาตังแต่คุณภาพหลักสู ตร ผลการเรี ยนรู ้ คุณภาพงานวิจยั ประสิ ทธิ ผลระบบงานต่างๆ ผลการมุ่งเน้น
ลูกค้าและผูเ้ รี ยน การสร้ างความผูกพันและการพัฒนาบุคลากร การเงิ น ความเป็ นผูน้ าํ และการสนับสนุ น
ชุ มชน ดังนัน เกณฑ์ EdPEx เป็ นเกณฑ์การประเมิ นองค์กรเพือค้นหาว่า องค์กรเข้าใจบริ บทของตนเอง
หรื อไม่ ปั จจัยภายใน ปั จจัยสภาวะแวดล้อมการแข่งขันภายนอก การสร้ างการเปลี ยนแปลงภายในองค์กร
ความเป็ นระบบ ความมีประสิ ทธิ ผล ผลการดําเนินการขององค์กรทีแข่งขันได้ เป็ นต้นแบบเทียบเคียงได้ เพือ
นําสถาบันการศึกษาพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศต่อไป
1.3 การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ และดนตรี
วิทยาลัยนาฏศิลป์ จัดการศึกษาภายใต้ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการจัด
การศึ ก ษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547 เมื อวันที 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2547 ตามมาตรา 5 ซึ งแก้ไ ขเพิ มเติ ม โดย
พระราชบัญญัติก ารศึ กษาแห่ งชาติ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 21 แห่ งพระราชบัญญัติก ารศึ กษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 สถานศึกษาทีจัดการศึกษาสําหรับกลุ่มทีมีความต้องการพิเศษ เป็ นโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
ความสามารถพิ เศษด้า นนาฏศิ ล ป์ ซึ งปั จจุ บ นั สั ง กัดสถาบันบัณ ฑิ ตพัฒนศิ ล ป์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ ง
แนวคิ ด ทฤษฎี ที ให้ค วามสํา คัญกับ ความสามารถด้า นอื น ๆของบุ ค คลคื อทฤษฎี พ หุ ปั ญญา (Multiple
Intelligence : MI) ของโฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์ (Howard Gardner : 1983) ได้จาํ แนกความเก่งของคนไว้ 7
ประเภทหลัก คื อ 1) ความฉลาดทางด้า นภาษา 2) ด้า นตรรกะ 3) ด้า นดนตรี 4) ด้า นมิ ติ 5) ด้า นการ
เคลื อนไหวร่ างกาย 6) ความฉลาดในการเป็ นผูน้ าํ 7) ความฉลาดภายในตน ซึ งเป็ นความสามารถในการ
เข้าอกเข้าใจความรู ้สึกภายในของผูค้ น จะเห็นว่าสติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านทีมีความสําคัญเท่าเทียมกัน
แต่การดําเนินชีวติ อาจไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินตามความเก่งของตนเสมอไปอาจมีศกั ยภาพแฝงอยูแ่ ละมีความสุ ข
ในการทํา ถ้านําระดับสติปัญญาหรื อไอคิวทีใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั มาเป็ นมาตรวัดก็อาจได้ผลเพียงเสี ยวเดี ยว
เพราะว่าวัดได้เพียงบางเรื องยัง มี ความสามารถอี กหลายด้านที แบบทดสอบในปั จจุ บนั ไม่สามารถวัดได้
ครอบคลุมถึง เช่น เรื องของความสามารถทางดนตรี กีฬา และศิลปะฯ จากทฤษฎีพหุ ปัญญานีสนับสนุ นการ
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เรี ยนรู ้ ของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ทีจัดการเรี ยนการสอนใน 8 กลุ่ มสาระแกนกลางและ
วิชาชีพเฉพาะเป็ นวิชาเอกทีต้องเลือกเรี ยนสาขาใดสาขาหนึงใน 8 สาขา คือ นาฏศิลป์ โขน ละคร เครื องสาย
ไทย ปี พาทย์ คีตศิลป์ ไทย ดนตรี สากล คี ตศิลป์ สากล และนาฏศิลป์ สากล สําหรับอุ ดมศึกษามี 2 คณะ คื อ
คณะศิลปศึกษา (5) ปี หลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทยศึ กษาและดนตรี คีตศิ ลป์ ไทย
ศึกษา และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ (4) ปี หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต ซึ งตามทฤษฎีพหุ ปัญญาแล้วผูเ้ รี ยนทุก
คนสามารถเรี ยนรู ้ ได้ ดังนันการบริ หารจัดการการศึ กษาจึ งต้องมียุทธศาสตร์ ทีจะดี และเหมาะสมสําหรั บ
การศึกษาคุณภาพในการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศได้
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
งานวิจยั ที เกี ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ในการบริ หารจัดการการศึ กษาในทุ กระดับเพือเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึ กษาซึ งพบว่ายุท ธศาสตร์ เป็ นกลยุทธ์ สําคัญที จะทําให้องค์กรพัฒนาไปสู่ จุดที
ต้องการ เป็ นฐานสําคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศ (รายงานการวิจยั ของสํานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา.2555) (นภดล พูลสวัสดิ‰. 2551) (ไมตรี รัตนา.2551) (พรสุ ณี หงส์ ลอย. 2550) (พนิ ดา คล้อสวัสดิ‰.
2551) (คมสันทิ‰ ขจรปั ญญาไพศาล .2552) และบทบาทของการจัดการเชิ งกลยุทธ์และกลยุทธ์ขององค์การ
คาลเม้นท์ และฟรานซิ โก (Climent & Francisco. 1992) นอกจากนันปั จจัยทีทําให้องค์กรก้าวสู่ ความเป็ นเลิศ
ประกอบด้วยบริ บทการจัดการศึกษา ปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิ ตและผลลัพธ์ (พริ มเพรา วราพันธุ์
พิพิธ. 2556) จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค เป็ นส่ วนสําคัญทีส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน.2552) (พรรณี เหมะสถล และคณะ.2551) (ณัฐชนก อิศรี ทอง.2545)
(Morrison. 2002) งานวิจยั ทีนําระบบบริ หารคุณภาพ MBNQA เป็ นต้นแบบ และวงจรคุณภาพ PDCA ใน
การพัฒนายุทธศาสตร์ สู่ องค์กรคุ ณภาพและความเป็ นเลิ ศ (วีรเทพ เนี ยมหัตถี .2553) (มณฑลี ศาสนนันทน์
และ สิ ตาพร สายแสงจันทร์ .(2550) (โสภา อํานวยรัตน์ และคณะ.2551) (ชนิ ดา มิตรานันท์และคณะ.2551)
(B.J.Caldwell and J.M.Spinks.1990) และ (Kruger. 1999)

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั และขันตอนการวิจยั ดําเนินการวิจยั ตามระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพและเชิง
ปริ มาณโดยดําเนินการวิจยั ใน 3 ขันตอน ได้แก่
1) ศึ กษาดัชนี ชีวัดสู่ ความเป็ นเลิ ศของวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์ โดย
ดําเนิ นการวิจยั 5 วิธีแบบคู่ขนานกัน ได้แก่ 1) การวิจยั เอกสาร 2) การสัมภาษณ์เชิ งลึก 3) การสนทนากลุ่ม
4) การวิเคราะห์ SWOT 5) การใช้เทคนิคเดลฟาย
2) ศึกษาบริ บทการบริ หารจัดการการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดําเนินการวิจยั
3 วิธีแบบคู่ขนานกัน ได้แก่ การวิจยั เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม
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3) จัดทํายุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่สู่ ความเป็ นเลิศ ซึ งผลจากการ
ศึกษาวิจยั ขันตอนที 1-2 นํามาจัดทําร่ างยุทธศาสตร์ ดําเนินการประชุมกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพือยืนยันร่ าง
ยุทธศาสตร์ ตรวจสอบยุทธศาสตร์ จากผูท้ รงคุ ณวุฒิ แล้วจึงจัดทํายุทธศาสตร์ เพือนําไปพัฒนาคุณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่เพือบริ หารจัดการการศึกษาสู่ ความเป็ น
เลิศต่อไป
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ได้แก่ ผูม้ ี ส่วนเกี ยวข้องกับการบริ หารและการจัดการศึ กษาของวิทยาลัย
นาฏศิลป์ สังกัดสถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 12 แห่ ง ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป
(กรุ งเทพมหานคร) วิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่ สุ โขทัย ลพบุรี สุ พรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี นครราชสี มา
ร้อยเอ็ด กาฬสิ นธุ์ พัทลุง และนครศรี ธรรมราช
2) กลุ่มเป้ าหมาย คือ ผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับการบริ หารและการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
นาฏศิลป์ สังกัดสถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์ โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวิทยาลัยทีเป็ น
ตัวแทนแต่ละภาค ได้แก่ เชี ยงใหม่ ลพบุรี จันทบุรี กาฬสิ นธุ์ และพัทลุง กําหนดกลุ่มเป้ าหมายเป็ น 4 กลุ่ม
จํานวน 56 คน รายละเอียดดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ดําเนิ นการเก็ บรวบรวมข้อมูลโดยใช
เครื องมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตาราง 2
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ตาราง 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ดัชนีชีวัดความเป็ นเลิศของวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มี 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านบริ บท 64 ตัวบ่งชี ประกอบด้วย ปรั ชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิ ยม
บริ บทแวดล้อม และบริ บทการบริ หารจัดการ ด้านปั จจัยนําเข้า 97 ตัวบ่งชี ประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ หลักสู ตรและสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถินและชุมชน ด้านกระบวนการ 145 ตัว
บ่งชี ประกอบด้วย การบริ หารจัดการ กระบวนการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ กิจกรรมส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ ศูนย์กลางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ และกระบวนการประกันคุ ณภาพ ด้านผลผลิต 59 ตัว
บ่งชี ประกอบด้วย คุณภาพของผูเ้ รี ยน วิทยาลัยแห่ งความเป็ นเลิศ และองค์ความรู ้ดา้ นนาฏศิลป์ ดนตรี และ
คีตศิลป์ และด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย ศรัทธาของประชาชนต่อวิทยาลัย การตอบสนองด้านกําลังคนของ
ประเทศ และการตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
วิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่ ก่อตังเมือวันที 1 มิถุนายน 2514 เปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายด้านนาฏศิ ลป์ ดนตรี และคี ตศิลป์ ทังไทยและสากล และระดับอุ ดมศึ กษา 2 หลักสู ตร คื อ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี ) และศิลปศาสตรบัณฑิต (4ปี ) ด้านนาฏศิลป์ ไทย ดนตรี คีตศิลป์ ไทย ดนตรี และการ
แสดงพืนบ้านภาคเหนื อ จาการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายใน พบว่า ปั จจัยทีส่ งผลให้ประสบ
ผลสําเร็ จ ได้แก่ บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ เชี ยวชาญด้านวิชาชี พนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ มีครู ภูมิ
ปั ญญา มีองค์ความรู ้ดา้ นนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ทีเป็ นทียอมรับในระดับชาติ ปั จจัยทีต้องพัฒนา ได้แก่
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ภาพลักษณ์ดา้ นวิชาการของวิทยาลัยยังอยูใ่ นระดับทีน่าพอใจ และบุคลากรปฏิบตั ิงานซําซ้อน โดยโอกาสใน
การพัฒนา ได้แก่ มีศิลปิ นแห่งชาติ ผูเ้ ชียวชาญและครู ภูมิปัญญาด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ หลากหลาย
และวิทยาลัยตังอยู่ในภูมิภาคล้านนาที วัฒนธรรมที หลากหลาย โดดเด่ นเป็ นเอกลักษณ์ ส่ วนปั จจัยที เป็ น
อุ ป สรรคขัดขวาง ได้แก่ สภาพแวดล้อม สั ง คมโดยรอบวิ ท ยาลัย มี แหล่ ง ชุ ม ชนแออัดและอบายมุ ข ซึ ง
วิทยาลัยไม่สามารถเข้าไปควบคุ มหรื อจัดการได้อาจส่ งผลถึ งภาพลักษณ์ ความซับซ้อนของระบบประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาของ สมศ. ซึ งวิทยาลัยมี ก ารจัดการศึ กษา 2 ระดับ ทํา ให้มีผ ลกระทบอย่า งมากในการ
ดําเนินการ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่สู่ ความเป็ นเลิศ (7 DA’s Strategies) ประกอบ
ด้วย ยุ ท ธศาสตร์ พ ฒ
ั นาระบบการนํา องค์ก รด้า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ ด้า นนาฏศิ ล ป์ ดนตรี แ ละคี ต ศิ ล ป์
(Dramatic Arts Leadership System : DALS) สร้างเครื อข่ายด้านวิชาการและวิชาชี พ (Dramatic Arts to
Create a Network : DACN) สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมการวิจยั ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ (Dramatic
Arts Research Culture : DARC) ศูนย์กลางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และภูมิปัญญา (Dramatic Arts
Wisdom Centre : DAWC) การบริ การวิชาการแก่สังคมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ (Dramatic Arts
Academic Services : DAAS) องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ดา้ นนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ (Dramatic Arts
learning organization : DALO) ผลิตครู และศิลปิ นด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ทีมีคุณภาพ (Dramatic
Arts to Production Teachers and Artists : DATA)
การอภิปรายผล
ในเบืองต้นดัชนี ชีวัดความเป็ นเลิ ศของวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนศิลป์ ด้านบริ บท
เป็ นแนวนโยบาย จุ ดมุ่งหมายและปั จจัย พืนฐานในการสนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนเพือเป็ นส่ วน
สําคัญในการนําวิทยาลัยสู่ ความเป็ นเลิศ ซึ ง เชอร์ โต (Samuei C. Certo.2000) โครงสร้างขององค์กรเป็ นสิ ง
แรกทีต้องพัฒนา อาทิ นโยบาย รู ปแบบ/แนวทางในการบริ หาร รวมถึ งปั จจัยนําเข้า อาทิ ทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ หลักสู ตรและสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถินและชุ มชน ซึ งสงบ ประเสริ ฐพันธุ์
(2543) กล่ า วว่า คุ ณ ภาพของโรงเรี ย นต้อ งเกิ ด จากบุ ค ลากรและชุ ม ชนต้องสร้ า งและพัฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาให้มีความพร้อมทีจะใช้เพือประโยชน์ในการพัฒนาคุ ณภาพนักเรี ยน หรื อคุณภาพของโรงเรี ยน
รวมถึ ง กระบวนการ ผลผลิ ต และผลลัพ ธ์ ปั จจัย สําคัญที ส่ ง เสริ ม การจัดการคุ ณ ภาพนันผูบ้ ริ หารต้องมี
วิสัยทัศน์ มี มนุ ยสัมพันธ์ ทีดี ทงในและนอกองค์
ั
กร มีความมุ่งมันในการทํางาน สนับสนุ นและช่ วยเหลื อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความสามารถในการใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ การสื อสาร ใช้แรงจูงใจในการบริ หาร
(Kruger. 1999 อ้างใน วาโร เพ็งสวัสดิ‰. 2549) (อํารุ ง จันทวาณิ ช.2547) เช่นเดียวกันกับ อภิญญา ขัดมะโน
(2551) ทีพบว่า ปั จจัยทีส่ งผลเพือความเป็ นเลิศ นอกจากผูบ้ ริ หาร มีแผนกลยุทธ์ทีชัดเจน นําผลการประเมิน
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มาปรับปรุ งพัฒนาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื อง มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีมีระบบและทันสมัย มีค่านิ ยมที
เน้น การทํา งานเป็ นที ม และมี คุ ณ ภาพ สามารถนํา ความรู ้ แ ละเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการ
ปฏิ บตั ิงานได้ สอดคล้องกับ Lawrie and Cobbold (2001) พบว่า การแปลงกลยุทธ์สู่ ตวั ชี วัดทีประสบ
ความสําเร็ จอย่างรวดเร็ ว คื อ การวางแผน การสื อสาร การรายงานผลการปฏิบตั ิ งานที ทําได้อย่างรวดเร็ ว
ส่ งผลให้พนักงานมีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและรับรู ้ทาํ ให้เกิดความสําเร็ จในการการบริ หารจัดการองค์กรอย่าง
มาก
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชี ยงใหม่สู่ ความเป็ นเลิศ (7 DA’s Strategies) ประกอบ
ด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดา้ นนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ ทังวิชาการและวิชาชี พ เป็ นศูนย์กลางและบริ การทาง
วิชาการ และองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญา เป็ นไปในแนวเดี ยวกับการศึกษาของณัฐชนก อิศรี ทอง
(2545) พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศมี 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ ดา้ นการบริ หารจัดการ การ
จัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มสนับสนุ นงานวิชาการ ควรกําหนดทิศทางของหลักสู ตรจากความต้องการ
ของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและสังคม เน้นการปฏิบตั ิจริ ง มีการประเมินผลการเรี ยนทีหลากหลาย กระตุน้ ให้มีงานวิจยั
ในชันเรี ยน สนับสนุ นให้คณาจารย์มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และวิธีการปฏิบตั ิทีดีเลิศ (Best Practice) (ชนิ ดา
มิตรานันท์และคณะ.2551) (Shipe. 1998) และวาสนา บุญญาพิทกั ษ์ และคณะ(2556) พบว่า การดําเนิ นการที
เป็ นเลิ ศสําหรับสถาบันอุดมศึกษาทีจัดหลักสู ตรสาขาดนตรี และนาฏศิ ลป์ ไทยมีกลยุทธ์ ความเป็ นผูน้ าํ มื อ
อาชีพ สามารถพัฒนาศาสตร์ ดา้ นดนตรี นาฏศิลป์ ไทยทังระบบ รวมถึงพัฒนาการบริ หารจัดการเพือคุณภาพ
การเรี ยนรู ้ดา้ นดนตรี นาฏศิลป์ ไทย มีแผนพัฒนาการและกลยุทธ์เพือส่ งเสริ มความเป็ นเลิศ สร้างทางเลือกที
หลากหลาย พัฒ นารู ป แบบการบริ ก ารวิ ช าการให้ เ หมาะสมกับ ท้อ งถิ น รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การมี ง านทํา
ขับเคลื อนการวิจยั อย่า งเป็ นรู ปธรรมพัฒนาและถ่ ายทอดองค์ค วามรู ้ จัดระบบสารสนเทศ การยกระดับ
คุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษา สร้ างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศองค์การทีเอื อต่อการปฏิ บตั ิงานเพือ
สร้ างความภักดี ต่อองค์การ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือยกระดับการจัดการศึกษาด้านดนตรี
นาฏศิลป์ ไทยสู่ ความเป็ นเลิศ
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