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บทคัดย่อ
กำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1. เพื่ อ ศึ ก ษำสภำพปั จ จุ บั น กำรสร้ ำ งอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีประสิทธิผลในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. เพื่อพัฒนำกลยุทธ์กำรสร้ำง
อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีประสิทธิผลในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำรผสมผสำน
วิธีวิจัยเชิงคุณภำพและวิธีเชิงปริมำณ วิธีคุณภำพผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือผู้บริหำรโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
6 แห่ง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำงเป็นกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และวิธีวิจัยเชิง
ปริมำณ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหำรและครูในสถำนศึกษำกลุ่มตัวอย่ำง 285 แห่งจำนวน 570
คน เครื่องมือในกำรวิจัยเป็น แบบสอบถำมปลำยเปิด ประชำกรที่ศึกษำได้แก่ สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่มีประสิทธิผลในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลกำรประเมินรอบสำม(2554-2558)สมศ.ระดับดี
มำกจำนวน 1,153 แห่ง และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบสอบถำม กำร
วิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงสถิติ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ใช้ส ถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistic) กำรแจกแจงควำมถี่และกำรหำค่ำร้อยละ
ตอนที่ 2 ส่ ว นที่เ ป็ น ค ำถำมแบบมำตรำส่ ว น วิเ ครำะห์ ด้ ว ยกำรหำค่ ำ เฉลี่ ย (Mean) และค่ ำส่ ว น
เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) นำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมในด้ำนสภำพแวดล้อม
ภำยใน มำกำหนดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถำนศึกษำและสภำพแวดล้อมภำยนอก มำกำหนดเป็น
โอกำสและอุป สรรคของสถำนศึกษำ กำรดำเนินกำรของขั้นตอนนี้ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยนำข้อมูลค่ำเฉลี่ยที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ จับคู่ใน
ตำรำง TOWS Matrix เพื่อกำรตัดสินใจกำหนดกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ
1. ผลกำรศึกษำสภำพปัจจุบันกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผลมี จุดเด่นคือ
สถำนศึ ก ษำมี ก ำรก ำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ ำ งชั ด เจน ก ำหนดจุ ด เด่ น จุ ด เน้ น
สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญำ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิจ เป้ำ ประสงค์ ผู้ บริ ห ำร ครู บุ ค ลำกรของสถำนศึ ก ษำมี
คุณลักษณะโดดเด่นชัดเจน เป็นที่พึงพอใจของชุมชน ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำ สำมำรถในกำรบริหำรและ
1

ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำนวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
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งำนวิชำกำร ปฏิบัติงำนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุมชนให้กำรสนับสนุน ใช้แผน
กลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนจุดเด่น จุดเน้น
ต่อ เนื่ อ ง ท ำงำนเป็ น ที ม บุ ค ลำกรมีข วั ญ ก ำลั ง ใจในกำรท ำงำน อุ ป สรรคคื อ ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ
ควำมหมำยเกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ไ ม่ ชั ด เจน ตรงกั น มี ปั ญ หำระบบสำรสนเทศและแหล่ ง เรี ย นรู้
องค์ประกอบที่ทำให้สำเร็จคือ สถำนศึกษำมีกำรกำหนด ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ มี
กำรกำหนดจุดเด่น จุดเน้นไว้ชัดเจน ผู้บริหำร ครูบุคลำกรมีวัฒนธรรมในกำรทำงำนเป็นทีม รักและ
ผูกพันองค์กร ผู้บริหำรมีภำวะควำมเป็นผู้นำ มีระบบกำรกำกับติดตำม ควบคุมคุณภำพ ผู้เกี่ยวข้องให้
ควำมร่วมมือที่ดี
2. กลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผลที่พัฒนำขึ้น ประกอบด้วย 8 กล
ยุทธ์หลักเชิงรุก/กลยุทธ์รองเชิงป้องกัน ประกอบด้วย 34 โครงกำร/ กิจกรรม กำรประเมินด้ำนควำม
เหมำะสมด้ำนควำมเป็นไปได้ ได้ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 𝑥=4.75 และ 𝑥=4.55 ตำมลำดับ
คาสาคัญ : 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
บทนา
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นกำรศึกษำก่อนระดับอุดมศึกษำ จัดขึ้นเพื่อปวงชน โดยรั ฐต้องจัดให้มี
กำรศึกษำเพื่อคนไทยทุกคนให้ มีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ทั้งในฐำนะที่เป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลเมืองโลก เพื่อเป็นรำกฐำนที่เพียงพอสำหรับ กำรพัฒนำทั้งทำงเศรษฐกิจ ทำงสังคมและกำรเมือง
กำรใฝ่รู้ใฝ่เรียนจึงมีควำมสำคัญและจำเป็น ที่ต้องเรียนรู้ ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อกำรพัฒนำหน้ำที่กำร
งำนและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตส่วนตัวและครอบครัวและเพื่อสร้ำงรำกฐำนที่แข็งแกร่งสำหรับกำร
สร้ำงสังคมไทยให้เป็น สังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อกำรพัฒ นำประเทศที่ยั่งยืนในอนำคต (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน,2554:10)คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต้องเกิดจำกฝีมือของ
บุคลำกรในโรงเรียน ทุกคนทุกฝ่ำยต้องตระหนักถึงภำรกิจอันสำคัญนี้ นั่นคือ ผู้บริหำร ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนจะต้องสร้ำงและพัฒนำคุณภำพของตนให้มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำคุณภำพนักเรียน/
คุณภำพโรงเรีย น กำรสร้ ำงอัตลั กษณ์ของผู้เรียน สถำนศึกษำต้องมีกำรค้นหำจุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเองให้ พบ โดยใช้กลยุทธ์ (Strategy) ต่ำงๆ เพื่อนำมำพัฒ นำจุดเด่น เสริมสร้ำงให้ส ถำนศึกษำ
เข้มแข็งมีเทคนิควิธีกำร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (ชรัติ อุ่นสัมฤทธิ์ 2550:102) ให้ปรำกฏ
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เห็นอย่ำงต่อเนื่องจนกลำยเป็นเอกลักษณ์ ของโรงเรียน ดำเนินกำรในรูปของโครงกำร กิจกรรมของ
โรงเรีย น บำงแห่งกลำยเป็ นวิถีชีวิต ที่ปฏิบั ติเป็นประจำ ทำให้ มีควำมโดดเด่นเป็นเอกลั กษณ์ของ
สถำนศึกษำ กำรที่ประสบควำมสำเร็จ บุคลำกรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกำรกำหนด อัตลักษณ์ (ธนสำร
บัลลังก์ปัทมำ, 2554) ประกอบกับเมื่อมีระบบประกันคุณภำพภำยนอกจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) มีเกณฑ์ในกำรกำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนไว้ และเป็นอีกหนึ่ง
ของเกณฑ์คุณ ภำพมำตรฐำนกำรศึ กษำ และพบว่ ำสถำนศึ กษำกลุ่ มที่ไ ด้รับ กำรรับรองมำตรฐำน
คุณภำพรอบที่ 2 (2549-2553) ในระดับ ดีและดีมำก มี กำรกำหนดอัตลั กษณ์ที่ชัดเจน กำรพัฒ นำ
รูปแบบกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยมีเป้ำหมำยสำคัญคือ
พัฒนำให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ที่ดี โดดเด่น มุ่งให้คนไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดี อยู่อย่ำงมีคุณภำพ เป็น คน
เก่ง คนดี มีควำมสุข รู้เท่ำทันโลกปัจจุบันพร้อมแข่งขันในเวทีโลกได้
ในสภำพปัจจุบันในกำรกำหนดอัตลักษณ์ ผู้เรียนของสถำนศึกษำยังมีควำมแตกต่ำงกัน หำก
สถำนศึ ก ษำใดมี ก ำรก ำหนดอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ชั ด เจน สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญำ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำแล้ว จะทำให้กำรพัฒนำผู้เรียนมีคุณภำพได้ จะทำให้กำรจัดกำรศึกษำมี
คุณภำพ บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ ผู้วิจัยจึงเห็นควำมสำคัญ และสนใจมุ่งที่จะศึกษำกลยุทธ์
กำรสร้ ำงอัตลั กษณ์ของสถำนศึกษำระดับ ขั้น พื้นฐำนที่มีประสิทธิผ ลในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีประสิทธิผลใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อพัฒนำกลยุทธ์กำรสร้ำงอัต ลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีประสิทธิผลในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบเขตของปัญหา
ด้ า นเนื้อหา เป็ น กำรศึกษำสภำพปัจจุบันกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลั กษณ์ของสถำนศึกษำขั้น
พื้ น ฐำนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลคื อ 1) ศึ ก ษำกลยุ ท ธ์ ก ำรสร้ ำ งอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนที่ มี
ประสิทธิผล ได้แก่กำรศึกษำสภำพภำยใน-ภำยนอก กำรกำหนดอัตลักษณ์ องค์ประกอบอัตลักษณ์
กำรปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ กำรประเมินอัตลักษณ์ และกำรธำรง รักษำอัตลักษณ์ 2) พัฒนำกลยุทธ์กำร
สร้ำงอัตลักษณ์ให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนและสถำนศึกษำ
ขอบเขตด้ า นประชากร ได้แก่ ผู้ บริห ำรสถำนศึกษำในสถำนศึกษำที่มีประสิ ทธิผลสั งกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่ำนกำร
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ประเมิ น รอบสำม (2554-2558) ได้ค ะแนนเฉลี่ ย กว่ำ ร้อ ยละ 90 ตั ว ชี้ วัด มีคุ ณภำพระดั บ ดี - ดี มำก
(สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) สมศ. (2554-2558)
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสมโดยใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยทั้งเชิงปริมำณ (Quantitative
Research Method) และเชิงคุณภำพ (Qualitative Research Method)
ประชากรที่ศึกษา
ประชำกรที่ศึกษำ คือ ผู้บริหำรและครูในสถำนศึกษำ ของสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ ที่มีผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำรอบสำม (2554-2558) ได้คุณภำพกำรศึกษำ
ระดับดีมำก ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1,153 แห่ง (สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กรมหำชน)สมศ. : 2558) ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง ใช้วิธีกำรเลือกแบบ
หลำยขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยใช้ตำรำงของเครจซีและมอร์แกน (Krejcei & Morgan)
ได้จำนวน 285 ตัวอย่ำง, ประชำกรกลุ่ม เป้ำหมำย ใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง จำกสถำนศึกษำที่มีที่มี
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ.รอบสำม (2554-2558) ระดับคุณภำพดีมำกในโรงเรียน
ประสิ ท ธิ ผ ลจ ำนวน 6 แห่ ง ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ำรและครู ข องสถำนศึ ก ษำในเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบควำมสำเร็จมีผลกำรดำเนินงำนที่โดดเด่น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชุด
ชุด ที่ 1 เครื่ องมือ ที่ใ ช้ ในกำรเก็ บรวบรวมข้อ มูล เชิง คุณ ภำพ ได้แ ก่ แบบสั มภำษณ์ แบบมี
โครงสร้ำง (Structured Interview) เป็นแบบสัมภำษณ์ที่มีกำรเตรียมกำร มีแผนกำรสัมภำษณ์และ
กำรบริหำรกำรสัมภำษณ์จัดเตรียมไว้อย่ำงชัดเจนเป็นกำรล่วงหน้ำ กำรสัมภำษณ์เป็นไปตำมมำตรฐำน
และรู ป แบบเป็ น ทำงกำร ผู้ ใ ห้ ก ำรสั ม ภำษณ์ ทุ ก คนจะตอบค ำถำมเดี ย วกั น และข้ อ ค ำถำมเรี ย ง
ตำมลำดับก่อนหลังเหมือนกัน
ชุดที่ 2 เครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ ยวชำญ 5 ท่ำน นำมำ
ปรับปรุงตำมคำแนะนำซึ่งประกอบด้วยคำถำมเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน กำร
กำหนดอัตลักษณ์ องค์ประกอบของอัตลักษณ์ กำรปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ กำรประเมินอัตลักษณ์ และ
กำรธำรงรักษำอัตลักษณ์แบ่งเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 สถำนภำพทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นแบบตรวจสอบรำยกำร ได้แก่
สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ระดับกำรศึกษำ ตำแหน่ง อำยุ เพศ เป็นต้น
ตอนที่ 2 สภำพปัจจุบันในกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่มีประสิทธิผล
โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถำม เป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยสัมภำษณ์เจำะลึกแบบมีโครงสร้ำงในสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำย โดยผู้วิจัยขอหนังสือจำกมหำวิทยำลัย เพื่อขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูล 1)กำหนด
วั น เข้ ำ พบแนะน ำตั ว ก่ อ นที่ จ ะท ำกำรสั ม ภำษณ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วำมถู ก ต้ อ งให้ ม ำกที่ สุ ด
2) ดำเนิน กำรสั มภำษณ์ ซึ่งเป็ น ขั้น ตอนที่สำคัญที่ งำนวิจัยจะส ำเร็จและได้ผ ลตำมที่ต้องกำร โดย
แนะนำตนเอง สร้ำงบรรยำกำศควำมเป็นกันเอง แจ้งวัตถุประสงค์กำรสัมภำษณ์ อธิบำยเกี่ยวกับกำร
นำข้อมูลไปใช้ในงำนวิจัย ขออนุญำตบันทึกเทปกำรสัมภำษณ์ และเริ่มต้นสัมภำษณ์ตำมประเด็นที่
กำหนด
ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยกำรส่งหนังสือขอควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมจำกหน่วยงำน
ต้นสังกัด แนบแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วให้โรงเรียน กลุ่มตัวอย่ำง พร้อมแนบซองที่จ่ำ
หน้ำถึงผู้วิจัยติดแสตมป์ พร้อ มกำหนดวันเวลำในกำรติดตำมเป็นระยะทุก 10 วัน นำข้อมูลที่ได้จำก
แบบสอบถำมในด้ำนสภำพแวดล้อมภำยใน มำกำหนดเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของสถำนศึกษำและ
สภำพแวดล้ อมภำยนอก มำกำหนดเป็น โอกำสและอุปสรรคของสถำนศึกษำ กำรดำเนินกำรของ
ขั้นตอนนี้ใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT Analysis) นำข้อมูล
มำใส่ในตำรำง TOWS Matrix จับคู่จุดแข็ง-โอกำส (SO) จุดอ่อน-อุปสรรค (ST) จุดอ่อน-โอกำส (WO)
จุดอ่อน-อุปสรรค(WT) ผู้วิจัยนำกลยุทธ์ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ (SO) มำกำหนดเป็นร่ำงกลยุทธ์หลัก
เชิงรุก และ(ST,WO,WT) กำหนดเป็นกลยุทธ์รองเชิงป้องกันปรับปรุงแก้ไข และจัดทำโครงกำรเพื่อ
พัฒนำกลยุทธ์รอง
กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นกำรนำร่ำงกลยุทธ์หลักเชิงรุก กลยุทธ์
รองเชิงป้องกันปรับปรุงแก้ไข นำไปตรวจสอบควำมสอดคล้อง ควำมครอบคลุม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 21 คน ขั้นสุดท้ำยเป็นขั้นตอนกำรประเมินประสิทธิภำพ ควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จำนวน 11 คน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ใช้กำรวิเครำะห์สถิติ เป็นค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน(SD)โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ข้อมูลที่ได้จำกแบบ
ตรวจสอบรำยกำรเกี่ย วกับ สถำนภำพของผู้ต อบแบบสอบถำม นำเสนอในรูป ตำรำง ประกอบ
ควำมเรี ยง กำรวิเครำะห์ ข้อมูล เชิงคุณภำพ ใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ (Content analysis) และ
กำรบรรยำยเชิงพรรณนำ ตำมประเด็นสภำพปัญหำและกำรปฏิบัติจำกกำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำกลุ่ม
สรุปผลให้ตรงกับประเด็นทีไ่ ด้จำกกำรบันทึกเทปในกำรสัมภำษณ์
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สรุปผลการวิจัย
1. กำรศึกษำสภำพปัจจุบันกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผลใน
ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ
1.1 ด้ำนสภำพภำยในและแวดล้อมภำยนอกพบว่ำ สถำนศึกษำมีกำรจัดโครงสร้ำงกำร
บริหำรชัดเจน มีกำรกำหนดแนวทำงกำรสร้ำงอัตลักษณ์อย่ำงเป็นระบบ บุคลำกรมีกำรทำงำนเป็นทีม
มี ค วำมมุ่ ง มั่ น และเพี ย รพยำยำมน ำเอำค่ ำ นิ ย มควำมเชื่ อ ทำงวั ฒ นธรรมประเพณี ม ำก ำหนด
เป็นอัตลักษณ์
1.2 ด้ำนกำรกำหนดอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล พบว่ำสถำนศึกษำแต่งตั้ง
กรรมกำร จัดประชุมร่วมเพื่อทำควำมเข้ำใจเนื้อหำ ควำมหมำยของอัตลักษณ์ให้ตรงกัน กำรกำหนด
จุดเน้น จุดเด่น สอดคล้องกับปรับญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ของสถำนศึกษำ มีระบบกำร
กำกับ ติดตำมและประเมินผลชัดเจน
1.3 ด้ำนองค์ประกอบอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล พบว่ำ มีกำรกำหนดไว้
ชัดเจน กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน มีแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนอัตลักณ์ มีระบบควบคุมกำรปฏิบัติที่
ชัดเจน
1.4 ด้ำนกำรปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล พบว่ำสถำนศึกษำมี
กำรปรั บปรุงหลักสู ตรให้ สั มพันธ์กับบริบทของสถำนศึกษำ มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ มีวัฒนธรรมกำรทำงำนร่วมกัน รู้รักสำมัคคี มีขวัญกำลังใจที่ดีในกำรทำงำน มี
กำรจัดสภำพ แวดล้อมภำยในภำยนอก ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
1.5 ด้ำนกำรประเมินอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล พบว่ำ มีระบบกำรประเมิน
ที่ชัดเจนและมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรรับผิดชอบ ชุมชนเข้ำมีส่ วนร่วมในกำรประเมินอัตลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ เนื้อหำเป็นไปตำมอัตลักษณ์ และสอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์
1.6 ด้ำนกำรธำรงรักษำอัต ลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล พบว่ำ สถำนศึกษำ
ดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร มีกำรกำกับติดตำม นิเทศต่อเนื่องทุกคนพึงพอใจในควำมสำเร็จ
2. กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีประสิทธิผล พบว่ำ ผล
จำกกำรนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ทั้ง 6 ด้ำน มำสังเครำะห์โดยใช้ตำรำง
TOWS Matrix โดยกำหนด จุดแข็ง-โอกำสเป็น “กลยุทธ์หลักเชิงรุก” ใช้จุดแข็ง-อุปสรรค ,จุดอ่อนโอกำส และจุดอ่อนเป็น“กลยุทธ์รองเชิงป้องกันแก้ไขปรับปรุง ” นำประเด็นที่ใกล้เคียงกันมำหลอม
รวมเข้ ำ เป็ น ประเด็ น เดี ย วกั น จึ ง ได้ ก ลยุ ท ธ์ ก ำรสร้ ำ งอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถำนศึ ก ษำที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์หลักเชิงรุก 14 กลยุทธ์รองเชิงป้องกันรวม 34 โครงกำร
ผู้วิจัยนำกลยุทธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสีย(Stakeholder)ประเมินควำมเหมำะสม และควำมเป็นไปได้
ผลกำรประเมินพบว่ำ ควำมเหมำะสม มีค่ำเฉลี่ย= 4.75 และควำมเป็นไปได้ มีค่ำเฉลี่ย= 4.55 ระดับ
มำกที่สุด
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อภิปรายผล
สภำพปัจจุบันกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล พบว่ำ สถำนศึกษำมีกำร
กำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน จัดโครงสร้ำงองค์กร กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยไว้
ซึ่งเป็นบทบำทที่ผู้บริหำรต้องสร้ำงกลยุทธ์ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยขององค์กร
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Hill and Jones (2004:3) ได้ ใ ห้ ค วำมหมำยไว้ ว่ ำ กลยุ ท ธ์ ห มำยถึ ง
กำรดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร กำรกำหนดจุดเน้ น จุดเด่น ระบบกำรตรวจสอบ
กำกับ ติดตำม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนสนับสนุนงำนให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Grattan (2002:11-16) ได้กล่ำวถึงลักษณะธรรมชำติของกลยุทธ์ว่ำต้องเกี่ยวข้องหรือ
มีลั กษณะที่ชั ดเจน หำกมีกำรกำหนดทิศ ทำงที่ ชัดเจน คำนึง ถึง ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จะทำให้ ได้รั บ
กำรสนับสนุนภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรดำเนินงำน เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ (2549: 2)
ได้กล่ำวไว้ว่ำกำรกำหนดกลยุทธ์ที่เหมำะสม มีควำมสำคัญและเป็นพื้นฐำนของทุกขั้นตอนในกระบวน
กำรวำงแผน โดยที่องค์กรต้องทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบให้ดำเนินกำรให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และทำให้
เกิ ด ประโยชน์ จ ำกสิ่ ง แวดล้ อ มภำยในและภำยนอกมำกที่ สุ ด องค์ ป ระกอบที่ ท ำให้ ส ำเร็ จ คื อ
สถำนศึกษำมีกำรกำหนดปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย จุดเน้น จุดเด่นไว้ชัดเจน สถำนศึกษำ
มีระบบกำรกำกับ ติดตำม และควบคุมคุณภำพทั่วถึง ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
บุคลำกรมีควำมสำมัคคี และมีวัฒนธรรมในกำรทำงำนเป็นทีม กรรมกำรสถำนศึกษำ และชุมชน
ให้ ค วำมร่ ว มมือ ที่ ดี มีก ำรกำหนดวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละภำรกิ จ ในอนำคตไว้ เ ด่ นชั ด กิ จกรรมเหล่ ำ นี้
เป็นควำมสำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์สู่กำรบรรลุเป้ำหมำย สอดคล้องกับ บุญเลิศ เย็นคงคำ
(2544:13) สรุ ป ไว้ว่ำกำรกำหนด กลยุ ทธ์อย่ำงชัดเจน กำรกำหนดเป้ำหมำย จุดเน้นและวิธีกำร
ดำเนินกำรไว้อย่ำงชัดเจน มีผลลัพธ์ที่สำมำรถวัดได้และมีประสิทธิผล กำรศึกษำสภำพปัจจุบันกำร
สร้ ำงอัตลั ก ษณ์ของสถำนศึกษำ ผลกำรวิ เครำะห์ ด้ ำ นสภำพแวดล้ อมภำยในและสภำพแวดล้ อ ม
ภำยนอกเป็นกิจกรรมสำคัญในกำรได้มำซึ่งข้อมูลในกำรกำหนดกลยุทธ์ซึ่ง สมชำย ภคภำคส์วิวัฒน์
(2546: 29-31) ข้อ 1.2 ให้ ค วำมหมำยไว้ว่ ำ สภำพแวด ล้ อ มภำยในองค์ก รนั้ น ให้ พิ จ ำรณำถึ ง
โครงสร้ำงองค์กำร ทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำร ทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ กำรศึกษำถึงสภำพปัจจุบัน
จึงมีควำมเกี่ยวข้องกันกับกำรกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล และพบว่ำสถำนศึกษำมีกำรจัดโครงสร้ำง
กำรบริ ห ำรชัดเจน กำรกำหนดแนวทำงกำรสร้ำงอัตลั กษณ์อย่ำงเป็นระบบ มีกำรทำงำนเป็นทีม
มีควำมมุ่งมั่นและเพียรพยำยำม นำเอำค่ำนิยมควำมเชื่อทำงวัฒนธรรมประเพณีมำใช้ แนวคิดขั้นตอน
กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำของ ทองพรรณ ปัญญำอุดมกุล (2556:10-11) ประกอบด้วย 6
ขั้น ตอนคือ กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อม กำรกำหนดอัตลักษณ์ องค์ประกอบของอัตลักษณ์ กำร
ปฏิบัติตำมอัตลักษณ์ กำรประเมินอัตลักษณ์ และกำรธำรงรักษำอัตลักษณ์ กำรวิเครำะห์สำมำรถทำได้
ด้วยกำรจับคู่รำยกำร ประเมินโดยใช้ตำรำง TOWS Matrix หรือที่เรียกว่ำ “กำรประเมินสถำนกำรณ์”
ซึ่งสอดคล้องกับ แนวทำงของ สมชำย ภคภำสน์วิวัฒน์ (2546:33) คือนำข้อมูล มำวิเครำะห์และ
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สังเครำะห์โดยใช้เทคนิควิธี SWOT Analysis กำรตรวจสภำพแวดล้อม ตำมแนวทำงของ Wheelen
and Huger (2004:9) เพื่อจัดกลุ่มของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและภำวะคุกคำม นำผลที่ได้ไปจัดกลุ่ม
วิเครำะห์วิธี TOWS Matrix ใช้สถำนกำรณ์จุดแข็ง-โอกำสเป็น “กลยุทธ์หลักเชิงรุก” และสถำนกำรณ์
จุ ด แข็ ง -อุ ป สรรค, จุ ด อ่ อ น-โอกำส และใช้ จุ ด อ่ อ นเป็ น “กลยุ ท ธ์ ร องเชิ ง ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ”
เป็นกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่มีประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยนี้
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำไปปฏิบัติ
กำรนำกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้
ในส่วนที่เป็นเนื้อหำควรต้องมีกำรปรับเปลี่ยนไปตำมพื้นที่ สภำพแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และสังคมนั้นๆ ด้ำนขั้นตอนกำรดำเนินงำนควรมีกำรใช้ อย่ำงเหมะสมจึงจะเกิดประสิทธิภำพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยได้
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงอัตลักษณ์ที่ประสิทธิผลของสถำนศึกษำขนำดใหญ่
พิเศษ ในเขตเมือง เปรียบเทียบกับสถำนศึกษำขนำดเล็กที่อยู่ในชนบทห่ำงไกล
2.2 ควรมีกำรศึกษำวิจัยกลยุทธ์กำรสร้ำงอัต ลักษณ์ที่มีประสิทธิผลในสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่
ในพื้นที่ ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี ควำมเชื่อ และวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกัน และกำรธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ของสถำนศึกษำนั้นๆ
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