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บทคัดย่อ 

 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1. เพ่ือศึกษำสภำพปัจจุบันกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของ
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีประสิทธิผลในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  2. เพ่ือพัฒนำกลยุทธ์กำรสร้ำง    
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีประสิทธิผลในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำรผสมผสำน 
วิธีวิจัยเชิงคุณภำพและวิธีเชิงปริมำณ วิธีคุณภำพผู้ให้ข้อมูลส ำคัญคือผู้บริหำรโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
6 แห่ง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำงเป็นกำรสัมภำษณ์เชิงลึก   และวิธีวิจัยเชิง
ปริมำณ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ได้แก่ ผู้บริหำรและครูในสถำนศึกษำกลุ่มตัวอย่ำง 285 แห่งจ ำนวน 570 
คน เครื่องมือในกำรวิจัยเป็น แบบสอบถำมปลำยเปิด ประชำกรที่ศึกษำได้แก่ สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ที่มีประสิทธิผลในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลกำรประเมินรอบสำม(2554-2558)สมศ.ระดับดี
มำกจ ำนวน 1,153 แห่ง และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือแบบสอบถำม กำร
วิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) กำรแจกแจงควำมถี่และกำรหำค่ำร้อยละ  
ตอนที่ 2 ส่วนที่เป็นค ำถำมแบบมำตรำส่วน วิเครำะห์ด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  น ำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมในด้ำนสภำพแวดล้อม
ภำยใน มำก ำหนดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถำนศึกษำและสภำพแวดล้อมภำยนอก มำก ำหนดเป็น
โอกำสและอุปสรรคของสถำนศึกษำ กำรด ำเนินกำรของขั้นตอนนี้ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยน ำข้อมูลค่ำเฉลี่ยที่ได้จำกกำรวิเครำะห์จับคู่ใน
ตำรำง TOWS Matrix เพ่ือกำรตดัสินใจก ำหนดกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 
1. ผลกำรศึกษำสภำพปัจจุบันกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผลมี จุดเด่นคือ

สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์อย่ำงชัดเจน ก ำหนดจุดเด่น จุดเน้น
สอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์  ผู้บริหำร ครู บุคลำกรของสถำนศึกษำมี
คุณลักษณะโดดเด่นชัดเจน เป็นที่พึงพอใจของชุมชน ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ สำมำรถในกำรบริหำรและ

                                                           
1 ปรัชญำดุษฎบีัณฑิต สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ 
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งำนวิชำกำร ปฏิบัติงำนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ ชุมชนให้กำรสนับสนุน ใช้แผน
กลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนจุดเด่น จุดเน้น
ต่อเนื่อง ท ำงำนเป็นทีม บุคลำกรมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน  อุปสรรคคือ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ควำมหมำยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ไม่ชัดเจน ตรงกัน มีปัญหำระบบสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
องค์ประกอบที่ท ำให้ส ำเร็จคือ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ มี
กำรก ำหนดจุดเด่น จุดเน้นไว้ชัดเจน ผู้บริหำร ครูบุคลำกรมีวัฒนธรรมในกำรท ำงำนเป็นทีม รักและ
ผูกพันองค์กร ผู้บริหำรมีภำวะควำมเป็นผู้น ำ มีระบบกำรก ำกับติดตำม ควบคุมคุณภำพ ผู้เกี่ยวข้องให้
ควำมร่วมมือที่ด ี 

2. กลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผลที่พัฒนำขึ้น ประกอบด้วย 8 กล
ยุทธ์หลักเชิงรุก/กลยุทธ์รองเชิงป้องกัน ประกอบด้วย 34 โครงกำร/ กิจกรรม กำรประเมินด้ำนควำม

เหมำะสมด้ำนควำมเป็นไปได ้ ไดร้ะดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ย 𝑥=4.75 และ 𝑥=4.55 ตำมล ำดับ 
 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์, อัตลักษณ์, ประสิทธิผล 
 
Abstract  

The purposes of this research were: 1)  To study current conditions of creating 
the identities of the basic education school  to be  effective in North eastern. 2) To 
develop strategy of the identities of the basic educational school to be effective in 
North –eastern. This research used mixed methodologies of quantitative and 
qualitative  research. Key information included 570 of administrators and the teachers. 
Research instruments were 1) Questionnaires  2) Interviews. Data were analyzed by 
content analysis. And in qualitative research  population was 1,153 size  285 sampling 
methodologies  by table of Krejcei & Morgan. The research instruments were 
questionnaires. The data were collected by documentary research using computer 
software package. The statistics used in data analysis were descriptive analysis.   

The study results were found that; 
1. The results of the present conditions to establish the identities of education 

institution to 6 effective consisted of several prominent points. They are; the school 
had defined the visions, missions and objectives clearly. Determination of distinctive 
and emphasized point is consistent with the philosophy, visions, mission and goals, 
the school directors, teachers and educational personnel stand out as a distinctive 
features to the satisfaction of the communities. The school directors have strong 
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leadership, have ability of the general administration and academic works. They 
administered on the school base and as child centered. Community support 
implemented strategies to drive educational qualities, Activities promoting the 
distinctive and emphasized points were continuously running, team working and 
preparing the staff morale in the workplaces. Obstacles in creating the identities were 
cognition of meaning about identities unclear. Problems of information systems and 
leaning resource. However, the resource element that made success were as follows: 
the school had defined the visions, missions, goal, distinctive and emphasized point. 
The school directors, teacher and educational personnel are in culture of team works, 
love and bind to the organizations. The school directors have strong leadership. The 
systems of monitoring and quality controlling were well done. The stakeholders 
cooperated with the continuous practice. 

2. The strategy of creating institution to be the identities of the education 
effective developed included 8 main strategies and 14 secondary strategies including 

34 projects and activities. The appropriate value is equivalent to 𝑥=4.75 and its 

possibility value is equivalent to  𝑥=4.55 respectively. 
 
Keywords : Strategy, Identity, Effectiveness 
 
บทน า 
         กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นกำรศึกษำก่อนระดับอุดมศึกษำ จัดขึ้นเพ่ือปวงชน โดยรัฐต้องจัดให้มี
กำรศึกษำเพ่ือคนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐำนะที่เป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลเมืองโลก เพ่ือเป็นรำกฐำนที่เพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำทั้งทำงเศรษฐกิจ ทำงสังคมและกำรเมือง 
กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียนจึงมีควำมส ำคัญและจ ำเป็น ที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือกำรพัฒนำหน้ำที่กำร
งำนและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตส่วนตัวและครอบครัวและเพ่ือสร้ำงรำกฐำนที่แข็งแกร่งส ำหรับกำร
สร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือกำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืนในอนำคต (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน,2554:10)คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต้องเกิดจำกฝีมือของ
บุคลำกรในโรงเรียน ทุกคนทุกฝ่ำยต้องตระหนักถึงภำรกิจอันส ำคัญนี้ นั่นคือ ผู้บริหำร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนจะต้องสร้ำงและพัฒนำคุณภำพของตนให้มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำคุณภำพนักเรียน/
คุณภำพโรงเรียน กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของผู้เรียน สถำนศึกษำต้องมีกำรค้นหำจุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเองให้พบ โดยใช้กลยุทธ์ (Strategy) ต่ำงๆ เพ่ือน ำมำพัฒนำจุดเด่น เสริมสร้ำงให้สถำนศึกษำ
เข้มแข็งมีเทคนิควิธีกำร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ (ชรัติ อุ่นสัมฤทธิ์ 2550:102) ให้ปรำกฏ
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เห็นอย่ำงต่อเนื่องจนกลำยเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ด ำเนินกำรในรูปของโครงกำร กิจกรรมของ
โรงเรียน บำงแห่งกลำยเป็นวิถีชีวิต ที่ปฏิบัติเป็นประจ ำ ท ำให้มีควำมโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ กำรที่ประสบควำมส ำเร็จ บุคลำกรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด อัตลักษณ ์(ธนสำร 
บัลลังก์ปัทมำ, 2554) ประกอบกับเมื่อมีระบบประกันคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) มีเกณฑ์ในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนไว้ และเป็นอีกหนึ่ง
ของเกณฑ์คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ และพบว่ำสถำนศึกษำกลุ่มที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
คุณภำพรอบที่ 2 (2549-2553) ในระดับดีและดีมำก มีกำรก ำหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน กำรพัฒนำ
รูปแบบกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมีเป้ำหมำยส ำคัญคือ
พัฒนำให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่ดี โดดเด่น มุ่งให้คนไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดี อยู่อย่ำงมีคุณภำพ เป็น คน
เก่ง คนด ีมีควำมสุข รู้เท่ำทันโลกปัจจุบันพร้อมแข่งขันในเวทีโลกได ้
          ในสภำพปัจจุบันในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนของสถำนศึกษำยังมีควำมแตกต่ำงกัน หำก
สถำนศึกษำใดมีกำรก ำหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำแล้ว จะท ำให้กำรพัฒนำผู้เรียนมีคุณภำพได้ จะท ำให้กำรจัดกำรศึกษำมี
คุณภำพ  บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ ผู้วิจัยจึงเห็นควำมส ำคัญ และสนใจมุ่งที่จะศึกษำกลยุทธ์
กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำระดับขั้นพ้ืนฐำนที่มีประสิทธิผลในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ      
ในครั้งนี ้
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษำสภำพปัจจุบันกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีประสิทธิผลใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. เพ่ือพัฒนำกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีประสิทธิผลในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ขอบเขตของปัญหา 

ด้านเนื้อหา เป็นกำรศึกษำสภำพปัจจุบันกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่มีประสิทธิผลคือ 1) ศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มี
ประสิทธิผล ได้แก่กำรศึกษำสภำพภำยใน-ภำยนอก กำรก ำหนดอัตลักษณ์ องค์ประกอบอัตลักษณ์ 
กำรปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ กำรประเมินอัตลักษณ์ และกำรธ ำรง รักษำอัตลักษณ์ 2) พัฒนำกลยุทธ์กำร
สร้ำงอัตลักษณ์ให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนและสถำนศึกษำ 

ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผลสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่ำนกำร
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ประเมินรอบสำม (2554-2558) ได้คะแนนเฉลี่ยกว่ำร้อยละ 90 ตัวชี้วัดมีคุณภำพระดับดี-ดีมำก 
(ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) สมศ. (2554-2558) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสมโดยใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยทั้งเชิงปริมำณ (Quantitative 
Research Method) และเชิงคุณภำพ (Qualitative Research Method) 

ประชากรที่ศึกษา  
      ประชำกรที่ศึกษำ คือ ผู้บริหำรและครูในสถำนศึกษำ ของสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ ที่มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำรอบสำม (2554-2558) ได้คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับดีมำก ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือจ ำนวน 1,153  แห่ง  (ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กรมหำชน)สมศ. : 2558) ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง ใช้วิธีกำรเลือกแบบ
หลำยขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยใช้ตำรำงของเครจซีและมอร์แกน (Krejcei & Morgan) 
ได้จ ำนวน 285 ตัวอย่ำง, ประชำกรกลุ่ม เป้ำหมำย ใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง จำกสถำนศึกษำที่มีท่ีมี
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ.รอบสำม (2554-2558) ระดับคุณภำพดีมำกในโรงเรียน
ประสิทธิผลจ ำนวน 6 แห่ง  ผู้ ให้ข้อมูลได้แก่ผู้บริหำรและครูของสถำนศึกษำในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบควำมส ำเร็จมีผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มี 2 ชุด 
        ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพ ได้แก่แบบสัมภำษณ์แบบมี
โครงสร้ำง (Structured Interview) เป็นแบบสัมภำษณ์ที่มีกำรเตรียมกำร มีแผนกำรสัมภำษณ์และ
กำรบริหำรกำรสัมภำษณ์จัดเตรียมไว้อย่ำงชัดเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ กำรสัมภำษณ์เป็นไปตำมมำตรฐำน 
และรูปแบบเป็นทำงกำร ผู้ให้กำรสัมภำษณ์ทุกคนจะตอบค ำถำมเดียวกัน และข้อค ำถำมเรียง
ตำมล ำดับก่อนหลังเหมือนกัน  
           ชุดที่ 2 เครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญ 5 ท่ำน น ำมำ
ปรับปรุงตำมค ำแนะน ำซึ่งประกอบด้วยค ำถำมเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน กำร
ก ำหนดอัตลักษณ์ องค์ประกอบของอัตลักษณ์ กำรปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ กำรประเมินอัตลักษณ์ และ
กำรธ ำรงรักษำอัตลักษณ์แบ่งเป็น 2 ตอน 

 ตอนที่ 1 สถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นแบบตรวจสอบรำยกำร ได้แก่ 
สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ระดับกำรศึกษำ ต ำแหน่ง อำยุ เพศ เป็นต้น 

 ตอนที่ 2 สภำพปัจจุบันในกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีประสิทธิผล 
โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถำม เป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ  5 ระดับ  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยสัมภำษณ์เจำะลึกแบบมีโครงสร้ำงในสถำนศึกษำ

กลุ่มเป้ำหมำย โดยผู้วิจัยขอหนังสือจำกมหำวิทยำลัย เพ่ือขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูล 1)ก ำหนด
วันเข้ำพบแนะน ำตัว ก่อนที่จะท ำกำรสัมภำษณ์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีควำมถูกต้องให้มำกที่สุด               
2) ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญที่งำนวิจัยจะส ำเร็จและได้ผลตำมที่ต้องกำร โดย
แนะน ำตนเอง สร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นกันเอง แจ้งวัตถุประสงค์กำรสัมภำษณ์ อธิบำยเกี่ยวกับกำร
น ำข้อมูลไปใช้ในงำนวิจัย ขออนุญำตบันทึกเทปกำรสัมภำษณ์ และเริ่มต้นสัมภำษณ์ตำมประเด็นที่
ก ำหนด 

ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยกำรส่งหนังสือขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมจำกหน่วยงำน
ต้นสังกัด แนบแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วให้โรงเรียน กลุ่มตัวอย่ำง พร้อมแนบซองที่จ่ำ
หน้ำถึงผู้วิจัยติดแสตมป์ พร้อมก ำหนดวันเวลำในกำรติดตำมเป็นระยะทุก 10 วัน น ำข้อมูลที่ได้จำก
แบบสอบถำมในด้ำนสภำพแวดล้อมภำยใน มำก ำหนดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถำนศึกษำและ
สภำพแวดล้อมภำยนอก มำก ำหนดเป็นโอกำสและอุปสรรคของสถำนศึกษำ กำรด ำเนินกำรของ
ขั้นตอนนี้ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT Analysis) น ำข้อมูล  
มำใส่ในตำรำง TOWS Matrix จับคู่จุดแข็ง-โอกำส (SO) จุดอ่อน-อุปสรรค (ST) จุดอ่อน-โอกำส (WO) 
จุดอ่อน-อุปสรรค(WT) ผู้วิจัยน ำกลยุทธ์ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ (SO) มำก ำหนดเป็นร่ำงกลยุทธ์หลัก
เชิงรุก และ(ST,WO,WT) ก ำหนดเป็นกลยุทธ์รองเชิงป้องกันปรับปรุงแก้ไข และจัดท ำโครงกำรเพ่ือ
พัฒนำกลยุทธ์รอง  

 กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นกำรน ำร่ำงกลยุทธ์หลักเชิงรุก กลยุทธ์
รองเชิงป้องกันปรับปรุงแก้ไข น ำไปตรวจสอบควำมสอดคล้อง ควำมครอบคลุม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ ำนวน 21 คน ขั้นสุดท้ำยเป็นขั้นตอนกำรประเมินประสิทธิภำพ ควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จ ำนวน 11 คน 
            กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ใช้กำรวิเครำะห์สถิติ เป็นค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
เลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน(SD)โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูป ข้อมูลที่ได้จำกแบบ
ตรวจสอบรำยกำรเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม น ำเสนอในรูปตำรำง ประกอบ     
ควำมเรียง กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content analysis) และ    
กำรบรรยำยเชิงพรรณนำ ตำมประเด็นสภำพปัญหำและกำรปฏิบัติจำกกำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม 
สรุปผลให้ตรงกับประเด็นทีไ่ด้จำกกำรบันทึกเทปในกำรสัมภำษณ์ 
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สรุปผลการวิจัย 
     1. กำรศึกษำสภำพปัจจุบันกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิผลใน            ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ 

 1.1 ด้ำนสภำพภำยในและแวดล้อมภำยนอกพบว่ำ สถำนศึกษำมีกำรจัดโครงสร้ำงกำร
บริหำรชัดเจน มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์อย่ำงเป็นระบบ บุคลำกรมีกำรท ำงำนเป็นทีม 
มีควำมมุ่งมั่นและเพียรพยำยำมน ำเอำค่ำนิยมควำมเชื่อทำงวัฒนธรรมประเพณีมำก ำหนด         
เป็นอัตลักษณ ์

 1.2  ด้ำนกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล พบว่ำสถำนศึกษำแต่งตั้ง
กรรมกำร จัดประชุมร่วมเพ่ือท ำควำมเข้ำใจเนื้อหำ ควำมหมำยของอัตลักษณ์ให้ตรงกัน กำรก ำหนด
จุดเน้น จุดเด่น สอดคล้องกับปรับญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ มีระบบกำร 
ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลชัดเจน  

 1.3 ด้ำนองค์ประกอบอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล พบว่ำ มีกำรก ำหนดไว้
ชัดเจน กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน มีแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนอัตลักณ์ มีระบบควบคุมกำรปฏิบัติที่
ชัดเจน  

 1.4 ด้ำนกำรปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล พบว่ำสถำนศึกษำมี
กำรปรับปรุงหลักสูตรให้สัมพันธ์กับบริบทของสถำนศึกษำ มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนร่วมกัน รู้รักสำมัคคี มีขวัญก ำลังใจที่ดีในกำรท ำงำน มี
กำรจัดสภำพ แวดล้อมภำยในภำยนอก ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 1.5 ด้ำนกำรประเมินอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิผล พบว่ำ มีระบบกำรประเมิน
ที่ชัดเจนและมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรรับผิดชอบ ชุมชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรประเมินอัตลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ เนื้อหำเป็นไปตำมอัตลักษณ์ และสอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์  

 1.6 ด้ำนกำรธ ำรงรักษำอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล พบว่ำ สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร มีกำรก ำกับติดตำม นิเทศต่อเนื่องทุกคนพึงพอใจในควำมส ำเร็จ 

2. กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีประสิทธิผล พบว่ำ ผล
จำกกำรน ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ทั้ง 6 ด้ำน มำสังเครำะห์โดยใช้ตำรำง 
TOWS Matrix  โดยก ำหนด จุดแข็ง-โอกำสเป็น “กลยุทธ์หลักเชิงรุก”  ใช้จุดแข็ง-อุปสรรค ,จุดอ่อน-
โอกำส และจุดอ่อนเป็น“กลยุทธ์รองเชิงป้องกันแก้ไขปรับปรุง” น ำประเด็นที่ใกล้เคียงกันมำหลอม
รวมเข้ำเป็นประเด็นเดียวกัน จึงได้กลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล
ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์หลักเชิงรุก 14 กลยุทธ์รองเชิงป้องกันรวม 34 โครงกำร 

ผู้วิจัยน ำกลยุทธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholder)ประเมินควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้ 
ผลกำรประเมินพบว่ำ ควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย= 4.75  และควำมเป็นไปได้ มีค่ำเฉลี่ย= 4.55 ระดับ
มำกที่สุด 
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อภิปรายผล 
สภำพปัจจุบันกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล พบว่ำ สถำนศึกษำมีกำร

ก ำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน จัดโครงสร้ำงองค์กร ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยไว้ 
ซึ่งเป็นบทบำทที่ผู้บริหำรต้องสร้ำงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กร 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hill and Jones (2004:3) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กลยุทธ์หมำยถึง         
กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร กำรก ำหนดจุดเน้น จุดเด่น ระบบกำรตรวจสอบ 
ก ำกับ ติดตำม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนสนับสนุนงำนให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Grattan (2002:11-16) ได้กล่ำวถึงลักษณะธรรมชำติของกลยุทธ์ว่ำต้องเกี่ยวข้องหรือ    
มีลักษณะที่ชัดเจน หำกมีกำรก ำหนดทิศทำงที่ชัดเจน ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะท ำให้ได้รับ      
กำรสนับสนุนภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำน เกรียงศักดิ์  เจริญวงค์ศักดิ์ (2549: 2)     
ได้กล่ำวไว้ว่ำกำรก ำหนดกลยุทธ์ที่เหมำะสม มีควำมส ำคัญและเป็นพื้นฐำนของทุกขั้นตอนในกระบวน
กำรวำงแผน โดยที่องค์กรต้องท ำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบให้ด ำเนินกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และท ำให้
เกิดประโยชน์จำกสิ่งแวดล้อมภำยในและภำยนอกมำกที่สุด องค์ประกอบที่ท ำให้ส ำเร็จคือ 
สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย จุดเน้น จุดเด่นไว้ชัดเจน สถำนศึกษำ   
มีระบบกำรก ำกับ ติดตำม และควบคุมคุณภำพทั่วถึง ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
บุคลำกรมีควำมสำมัคคี และมีวัฒนธรรมในกำรท ำงำนเป็นทีม กรรมกำรสถำนศึกษำ และชุมชน      
ให้ควำมร่วมมือที่ดี มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และภำรกิจในอนำคตไว้เด่นชัด กิจกรรมเหล่ำนี้         
เป็นควำมส ำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์สู่กำรบรรลุเป้ำหมำย สอดคล้องกับ บุญเลิศ เย็นคงคำ 
(2544:13) สรุปไว้ว่ำกำรก ำหนด กลยุทธ์อย่ำงชัดเจน กำรก ำหนดเป้ำหมำย จุดเน้นและวิธีกำร
ด ำเนินกำรไว้อย่ำงชัดเจน มีผลลัพธ์ที่สำมำรถวัดได้และมีประสิทธิผล กำรศึกษำสภำพปัจจุบันกำร
สร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อม
ภำยนอกเป็นกิจกรรมส ำคัญในกำรได้มำซึ่งข้อมูลในกำรก ำหนดกลยุทธ์ซึ่ง สมชำย ภคภำคส์วิวัฒน์ 
(2546: 29-31) ข้อ 1.2 ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ สภำพแวด ล้อมภำยในองค์กรนั้น ให้พิจำรณำถึง
โครงสร้ำงองค์กำร ทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำร ทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ กำรศึกษำถึงสภำพปัจจุบัน      
จึงมีควำมเกี่ยวข้องกันกับกำรก ำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล และพบว่ำสถำนศึกษำมีกำรจัดโครงสร้ำง
กำรบริหำรชัดเจน กำรก ำหนดแนวทำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์อย่ำงเป็นระบบ มีกำรท ำงำนเป็นทีม         
มีควำมมุ่งมั่นและเพียรพยำยำม น ำเอำค่ำนิยมควำมเชื่อทำงวัฒนธรรมประเพณีมำใช้ แนวคิดขั้นตอน
กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำของ ทองพรรณ ปัญญำอุดมกุล (2556:10-11) ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอนคือ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรก ำหนดอัตลักษณ์ องค์ประกอบของอัตลักษณ์ กำร
ปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ กำรประเมินอัตลักษณ์ และกำรธ ำรงรักษำอัตลักษณ์ กำรวิเครำะห์สำมำรถท ำได้
ด้วยกำรจับคู่รำยกำร ประเมินโดยใช้ตำรำง TOWS Matrix หรือที่เรียกว่ำ “กำรประเมินสถำนกำรณ์” 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงของ สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ (2546:33) คือน ำข้อมูล มำวิเครำะห์และ
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สังเครำะห์โดยใช้เทคนิควิธี SWOT Analysis กำรตรวจสภำพแวดล้อม ตำมแนวทำงของ Wheelen 
and Huger (2004:9) เพ่ือจัดกลุ่มของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภำวะคุกคำม น ำผลที่ได้ไปจัดกลุ่ม
วิเครำะห์วิธี TOWS Matrix ใช้สถำนกำรณ์จุดแข็ง-โอกำสเป็น “กลยุทธ์หลักเชิงรุก” และสถำนกำรณ์
จุดแข็ง-อุปสรรค, จุดอ่อน-โอกำส และใช้จุดอ่อนเป็น“กลยุทธ์รองเชิงป้องกันแก้ไขปรับปรุง”          
เป็นกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปปฏิบัติ 
 กำรน ำกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้

ในส่วนที่เป็นเนื้อหำควรต้องมีกำรปรับเปลี่ยนไปตำมพ้ืนที่ สภำพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และสังคมนั้นๆ ด้ำนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนควรมีกำรใช้ อย่ำงเหมะสมจึงจะเกิดประสิทธิภำพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยได ้    

2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป    
 2.1 ควรมีกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ที่ประสิทธิผลของสถำนศึกษำขนำดใหญ่

พิเศษ ในเขตเมือง เปรียบเทียบกับสถำนศึกษำขนำดเล็กท่ีอยู่ในชนบทห่ำงไกล     
 2.2 ควรมีกำรศึกษำวิจัยกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ที่มีประสิทธิผลในสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่

ในพ้ืนที่ ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี ควำมเชื่อ และวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกัน และกำรธ ำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ของสถำนศึกษำนั้นๆ   
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