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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศ และ 2) ประเมิน
ความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และความสอดคล้องของกลยุทธ์การนาองค์การสู่ความเป็ นเลิศของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ การวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การสร้าง
และพัฒนากลยุทธ์การนาองค์การ โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 6 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็ น
แบบสอบถาม นาแบบสอบถามที่ได้ไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 21 คนตอบเพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้ ระยะที่ 2 การประเมิน
ความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และความสอดคล้องของกลยุทธ์การนาองค์การโดยการสอบถาม
ความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาจานวน 124 คนตอบ โดยการเลือกแบบโควต้า เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับความเป็ น
ประโยชน์ มี ค่าความเชื่ อมัน่ 0.91 ความเป็ นไปได้ 0.95 ความเหมาะสม 0.93 ความสอดคล้อง 0.92 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข ้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ ามัธยฐาน ค่ าฐานนิ ยม ค่าพิ สัยระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ ยและค่ าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศ มี 7 กลยุทธ์ 44 วิธีการ
ได้แก่ 1) กลยุทธ์การกาหนดทิ ศทางของสถานศึ กษา มี 5 วิธีการ 2) กลยุทธ์การสื่ อสารในองค์การ มี 5 วิธีการ 3) กล
ยุท ธ์การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง มี 5 วิธีการ 4) กลยุท ธ์การบริ ห ารความเสี่ ยง มี 8 วิธีการ 5) กลยุท ธ์ภาวะผูน้ าใน
องค์การ มี 8 วิธีการ 6) กลยุทธ์การตัดสิ นใจ มี 7 วิธีการ และ 7) กลยุทธ์วฒั นธรรมองค์การ มี 6 วิธีการ และการประเมิน
ความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และความสอดคล้องของกลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศ
ความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่วนความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก

ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) create and develop strategic leading organization towards
excellence administrators of private vocational education in the Northeast, and 2) study the evaluation of utility,
feasibility, propriety and accuracy of strategic leading organization towards excellence administrators. The research
was divided into 2 phases: Phase 1 was creating and developing the strategic leading organization to interview 6
experts about strategic leading organization towards excellence administrators, and analyze the information to
construct a questionnaire. Then the questionnaire was employed for 21 experts. Phase 2 was to employ the revised
questionnaire to 124 executive committees of private vocational education sent by post.
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Drawn by quota selection The instruments were an interview and a 5-rating questionnaire with the
reliability for the utility of 0.91, the feasibility of 0.95, the propriety of 0.93 and the accuracy of 0.92 Statistics used
for data analysis were frequency, percentage, median, mode, interquartile range, mean and standard deviation. The
research results were found that in creating and developing strategic leading organization towards excellence
administrators of private vocational education, the strategies were divided into 7 strategies and 44 methods as
follows: 1) strategy of locating directions of school, 2) communication strategy in organization, 3) management
strategic changes, 4) risk management strategy, 5) organizational leadership strategy, 6) decision-making strategy,
and 7) organizational culture strategy. For the evaluation of the strategies in terms of utility, feasibility, propriety and
accuracy they were found as a whole at the highest level. When considering in each aspect, the utility was found at
the highest; the propriety, the accuracy and the feasibility were found at the high level.
คาสาคัญ: กลยุทธ์การนาองค์การ ความเป็ นเลิศ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
Keywords: Strategies of leading organization, Excellence, Administrators of private vocational education

บทนา
การจัดการศึ กษาอาชี วศึ กษา จากการศึ กษานโยบายรัฐมนตรี กระทรวงศึ กษาธิ การด้านการอาชี วศึ กษา ให้
ความสาคัญการเปลี่ยนค่านิ ยมอาชี วศึ กษาของผูป้ กครองและนักเรี ยนให้หันเข้ามาสู่ ระบบอาชี วศึ กษามากยิ่งขึ้ น จัด
การศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิจริ ง เมื่อจบการศึกษา
แล้วสามารถประกอบอาชี พได้ทันที การทาให้วิท ยาลัยอาชี วศึ กษาเป็ นเลิศเฉพาะด้าน และจัดการศึ กษาอาชี วศึ กษา
มาตรฐานสากล การจัดการศึ กษาอาเซี ยนร่ วมมื อกับกลุ่มประเทศอาเซี ยน รวมทั้ง จี น ญี่ ปุ่น เกาหลี และยุโรป บาง
ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ ก เยอรมัน [1] ซึ่ งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ ของผูน้ าประเทศสหรัฐอเมริ กา [2] ให้
ความสาคัญในการพัฒนาการอาชี วศึ กษา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม โดยคาดหวังว่าในปี 2020 ชาวอเมริ กาจะมี
อัต ราส่ วนการมี การศึ ก ษาและทัก ษะอาชี พ สู งที่ สุ ดในโลก รวมไปถึ งประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจี น ที่ เล็งเห็ น
ความสาคัญ ของการพัฒ นาคุ ณภาพแรงงานด้วยการขยายอาชี วศึ กษาอย่างรวดเร็ วจาก 19% เป็ น 45% และได้ก่อตั้ง
โรงเรี ยนอาชีวศึกษามากกว่า 3,000 โรงเรี ยนในช่วงเวลาเพียง 10 ปี ที่ผ่านมา เพื่อเป็ นการนาร่ องการพัฒนาและส่ งเสริ ม
อาชีวศึกษา [3] นอกจากนั้น UNESCOได้ตอกย้าความสาคัญของการศึกษาอาชีวศึกษาก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลในด้านทักษะวิชาชีพ การอาชีวศึกษาเป็ นส่ วนเสริ มให้บุคคลมีรายได้อนั ทาให้สภาพเศรษฐกิจดีข้ ึน จนสามารถ
พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของตนเองและครอบครั วได้ [4] ส าหรั บ การจัด การศึ ก ษาอาชี วศึ กษาเอกชนของไทย อาศัย
พระราชบัญ ญัติ อ าชี วศึ กษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การจัด การอาชี วศึ กษาและการฝึ กอบรมวิช าชี พ ต้อ งเป็ นการจัด
การศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึกษาแห่ งชาติ เพื่อผลิต
และพัฒนากาลังคนในด้านวิชาชี พระดับฝี มือ ระดับเทคนิ คและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็ นการยกระดับการศึ กษา
วิชาชี พให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน [5] และพระราชบัญญัติโรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.
2550 ได้กาหนดหลักการบริ หารและการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนเอกชนให้มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล มีคณะกรรมการ
บริ หาร เพื่อทาหน้าที่บริ หารและจัดการศึกษาในโรงเรี ยนเอกชนให้มีความเป็ นอิสระ โดยมีการกากับ การติดตาม การ
ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี้ เพื่อให้เอกชนมีส่วนร่ วมในการจัด
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การศึกษา โดยรัฐพร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน และสิ ทธิ ประโยชน์อย่างอื่น รวมทั้งส่ งเสริ ม สนับสนุนด้าน
วิชาการให้แก่สถานศึกษาเอกชน [6]
จากการศึกษาผลการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา พบว่า
ยังมีปัญหาที่ตอ้ งเร่ งพัฒนา ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผูเ้ รี ยน พบว่าหลักสู ตรการศึกษายังขาดความ
ชัดเจนว่าจะให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษาเรี ยนต่อระดับสูงขึ้นหรื อเข้าทางาน เด็กไม่นิยมเรี ยนอาชีวศึกษา 2) ด้านการเพิ่มโอกาส
ทางการศึ กษา พบว่าความนิ ยมเรี ยนอาชี วศึ กษาไม่ได้เพิ่มมากขึ้ น 3) ด้านการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ บุ คลากร
ทางการศึกษา พบว่า หลักสู ตรการผลิตครู ไม่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิจริ ง ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยผลิตกับ
หน่วยใช้ครู ขาดแคลนครู เฉพาะวิชาในระดับอาชีวศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาในชนบท ขาดการประสานแผนในการ
พัฒนาครู ระหว่างองค์การที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และระบบการสรรหาบุคคลมาเป็ นครู ยงั ไม่มีคุณภาพ และ 4)
ด้านการพัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ขาด
ความรู ้ ค วามเข้าใจเรื่ อ งการประกัน คุ ณ ภาพภายใน ยัง ไม่ ไ ด้บู ร ณาการเรื่ อ งการประกัน คุ ณ ภาพภายในเข้าสู่ ก าร
บริ หารงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง [7] สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
พ.ศ. 2554-2558 ประเภทสถานศึกษาเอกชน ของสานักบริ หารงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่ามีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จานวน 133 สถานศึกษา ผ่านการรับรอง 80 สถานศึกษา
ไม่ผา่ นการรับรอง 53 สถานศึกษา มีสถานศึกษาที่ผา่ นการรับรองระดับดีข้ ึนไป 31 สถานศึกษา [8] และการศึกษาข้อมูล
จากสมาคมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พบว่า จานวนนักเรี ยนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.3) ศึ กษาต่ อสายอาชี วศึ กษามี จานวนลดลง สื บ เนื่ องมาจากสาเหตุ ค่านิ ยมการเลื อ กเรี ยนสายสามัญ มากกว่าสาย
อาชีวศึกษา ปั ญหามาจากภาพลักษณ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีนกั เรี ยนทะเลาะกัน เป็ นนักเรี ยนเกเร ชอบชกต่อย
ส่ งผลให้ผูป้ กครองไม่ส่งบุ ตรหลานเข้ามาเรี ยน เกิ ดพฤติ กรรมเชิ งลบ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ กระทบต่อความรู ้สึกของนักเรี ยน
ผูป้ กครองและประชาชนทัว่ ไป [9]
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาเอกชน ถือเป็ นหน่ วยงานปฏิ บัติการที่ ให้ความสาคัญในการจัดการศึ กษาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงเป็ นกุญแจสาคัญในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ ความเป็ นเลิศ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีความรู ้ ความสามารถรอบด้าน สามารถจูงใจให้ผรู ้ ่ วมงานทุกคนร่ วมมือและร่ วมใจกันปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่รับผิดชอบให้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี มีความคิดเชิงปฏิวตั ิเพื่อให้เกิดสิ่ งใหม่และมีวิสยั ทัศน์กว้างไกล กลยุทธ์การนา
องค์การเป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศ ซึ่ งความเป็ นเลิศ คือความแตกต่างในคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การที่องค์การดาเนิ นการ ยิง่ ต่างมาก เยี่ยมมาก ยิ่งเลิศมาก ส่ วนองค์การเป็ นเลิศ คือองค์การที่จะสร้างความเป็ นเลิศ
ในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของตนตลอดเวลา ความเป็ นเลิศต้องเป็ นการทาอย่างเป็ นกิ จนิ สัยและต่อเนื่ อง [10] ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาอาชีวศึ กษาเอกชนต้องมีภาวะผูน้ าในการกาหนดกลยุทธ์ [11] ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์เป็ นเรื่ องของ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งและการเป็ นผูน้ าเชิงกลยุทธ์มีความหมายคล้ายกับการเป็ นผูน้ าแบบมุ่งเน้นเป้ าหมาย เป็ นผูน้ าที่ จูงใจ
ผูใ้ ต้บังคับ บัญ ชาด้วยรางวัล อัน เกิ ด จากการบรรลุ ผลส าเร็ จ ในงาน และยังหมายถึ งกระบวนการซึ่ งรวมกิ จ กรรมที่
เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 2) การกาหนดกลยุทธ์ และ 3) การดาเนิ นการในทางปฏิบตั ิตาม
กลยุทธ์ [12] กลยุทธ์ของผูน้ าสามารถพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ ความสาเร็ จตามวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายของสถานศึกษาได้
ซึ่ งรัฐบาลปั จจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึ กษาของอาชี วศึ กษาเพื่อก้าวไปสู่ การเป็ นอาชี วะสร้างชาติ ผูเ้ รี ยน
อาชีวศึกษาคือผูท้ รงคุณค่าของสังคม
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จากความเป็ นมาและความสาคัญ ของปั ญ หาสะท้อ นให้ เห็ น ว่า บทบาทหน้าที่ ข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาเอกชนต้องมีคุณลักษณะที่โดดเด่น มีทกั ษะด้านการกาหนดทิ ศทาง การสื่ อสารในองค์การ การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลง การบริ หารความเสี่ ยง ภาวะผูน้ าในองค์การ การตัดสิ นใจและวัฒนธรรมองค์การ เพื่อกาหนดกลยุทธ์และ
นา กลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล พัฒนาสถานศึกษาให้มีชื่อเสี ยง ได้รับการยอมรับจาก
นักเรี ยน ผูป้ กครอง สังคม และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษากลยุทธ์การนา
องค์การสู่ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒ นากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
2. เพื่อประเมินความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และความสอดคล้องของกลยุทธ์การนา
องค์การสู่ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
เพื่อให้เห็นความเกี่ยวข้องของตัวแปรในการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงได้ดงั ภาพ
ที่ 1
ระยะที่ 1 การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การนาองค์การ
สู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะที่ 2 การประเมินความเป็ นประโยชน์
ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และความ
สอดคล้องของกลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลักการประเมินของกัสกี
1. ความเป็ นประโยชน์ของกลยุทธ์การนาองค์การ
สู่ ความเป็ นเลิศฯ
2. ความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์การนาองค์การ
สู่ ความเป็ นเลิศฯ
3. ความเหมาะสมของกลยุทธ์การนาองค์การ
สู่ ความเป็ นเลิศฯ
4. ความสอดคล้องของกลยุทธ์การนาองค์การ
สู่ ความเป็ นเลิศฯ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วารสารวิจยั มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2562

การศึ ก ษากลยุท ธ์ ก ารน าองค์ ก ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดการนาองค์การของ [13], [14], [16], [17], [19], [20], [22], [23], [25],
[28], [30] และ [31] เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการศึ กษากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
อาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ระยะที่ 1 การสร้ างและพัฒ นากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา
เอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การนาองค์การ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 6 คน เลือกแบบเจาะจง โดยผูว้ ิจยั เลือก 1) ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาเอกชนที่ ผ่านการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 2554-2558 ด้านอาชี วศึ ก ษา ระดับ ดี ข้ ึ น ไป 2) ผูอ้ านวยการกลุ่ ม ส่ งเสริ ม
สถานศึ กษา และ 3) ผูท้ รงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การนาองค์การ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 21
คน เลือกแบบเจาะจง 1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ผา่ นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. 25542558 ด้านอาชีวศึกษาระดับดีข้ ึนไป 2) ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษา 3) ผูบ้ ริ หารระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
4) ผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันกลยุทธ์การนาองค์การ
ระยะที่ 2 การประเมินความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกลยุทธ์
การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย เป็ นคณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาเอกชน ในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง และผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 182 คน ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
แบบโควต้า โดยกาหนดสัดส่ วนดังนี้ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง และผูท้ รงคุณวุฒิ กลุ่มละ 1 คน
ในแต่ละสถานศึ กษามีกลุ่มตัวอย่าง 4 คน จานวน 31 สถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 124 คน กลุ่มตัวอย่างที่ เป็ น
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูท้ รงคุณวุฒิ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ระยะที่ 1 การสร้ างและพัฒ นากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การนาองค์การ เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) มีลกั ษณะการตั้งคาถามแบบปลายเปิ ด (Openended Question) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การนาองค์การ เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามมีลกั ษณะ
แสดงความคิดเห็นเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ระยะที่ 2 การประเมินความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกลยุทธ์
การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั คือแบบสอบถามถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ ความเป็ นประโยชน์ 0.91 ความ
เป็ นไปได้ 0.95 ความเหมาะสม 0.93 และความสอดคล้อง 0.92
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระยะที่ 1 การสร้ างและพัฒ นากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แบ่งเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การนาองค์การ ผูว้ ิจัยได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การนาองค์การ เก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณี ย ์
ได้รับข้อมูลกลับคืนมาร้อยละ 100
ระยะที่ 2 การประเมินความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกลยุทธ์
การน าองค์ก ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ผูว้ ิจัยได้
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณี ยไ์ ด้รับข้อมูลกลับคืนมาร้อยละ 100

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ระยะที่ 1 การสร้ างและพัฒ นากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา
เอกชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลยุทธ์การนาองค์การ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การนาองค์การ โดยใช้เทคนิคเดล
ฟาย 3 รอบ วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสถิ ติสาเร็ จรู ป สาหรั บสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social
Sciences: SPSS) รอบที่ 1 หาค่าความถี่และร้อยละ รอบที่ 2 หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และรอบที่ 3
หาค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และค่าฐานนิยม
ระยะที่ 2 การประเมินความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกลยุทธ์
การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ปสาหรับสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) หาค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและพัฒนากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ปรากฏผลดังนี้
ผลการสร้างและพัฒนากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า มี 7 กลยุทธ์ 44 วิธีการ ประกอบด้วย
1.1 กลยุทธ์การกาหนดทิศทางของสถานศึกษา มี 5 วิธีการ ได้แก่ 1) การศึกษาสังเคราะห์พระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พระราชบัญ ญัติ โ รงเรี ย นเอกชน พระราชบัญ ญัติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษาในการก าหนดทิ ศ ทางของ
สถานศึกษา 2) การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานในการกาหนดทิศทางของสถานศึกษา 3) การศึกษา
วิเคราะห์บริ บทของสถานศึ กษาในการกาหนดทิ ศทางของสถานศึกษา 4) การระดมสมองจากทุกภาคส่ วนให้เข้ามามี
ส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางของสถานศึกษา และ 5) การประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาความ
เห็นชอบในการกาหนดทิศทางของสถานศึกษา
1.2 กลยุทธ์การสื่ อสารในองค์การ มี 5 วิธีการ ได้แก่ 1) การประชุมชี้แจงคาสัง่ ในการปฏิบตั ิงาน 2) การ
นาระบบฐานข้อมูลมาใช้ให้ครอบคลุมภารกิ จ ถูกต้องสมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั และเข้าถึงง่าย 3) การประสาน ส่ งเสริ มให้
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วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ปี ที่ 7 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม 2562

เกิดความร่ วมมือของบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน 4) การประชุมชี้แจงคู่มือของสถานศึกษาในการปฏิบตั ิงาน และ5) การ
นาเครื่ องมือสื่ อสารที่ทนั สมัยมาใช้ในสถานศึกษา
1.3 กลยุทธ์การบริ หารการเปลี่ยนแปลง มี 5 วิธีการ ได้แก่ 1) การสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็ น
ความจาเป็ นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิงาน 2) การสร้างทีมผูน้ าการเปลี่ยนแปลงให้สามารถขับเคลื่อนงานสู่
เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3) การใช้กฎ ระเบียบของสถานศึกษาในการปฏิบตั ิงานที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 4) การ
มอบหมายภารกิจการปฏิบตั ิหน้าที่ ที่ชดั เจน เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากร และ5) การ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรวางแผนการพัฒ นาตนเองเป็ นรายบุคคล (ID Plan) เพื่อยกระดับมาตรฐานในการปฏิ บัติงานให้
สูงขึ้น
1.4 กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง มี 8 วิธีการ ได้แก่ 1) การให้บุคลากรทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมใน
การป้ องกันความปลอดภัยของนักเรี ยนนักศึ กษา 2) การให้บุคลากรทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องมีส่วนร่ วมในการป้ องกันการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรี ยนนักศึกษา 3) การให้บุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการป้ องกันยาเสพติดของนักเรี ยน
นักศึกษา 4) การให้บุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการป้ องกันการพนันการมัว่ สุ มของนักเรี ยนนักศึกษา 5)
การให้บุ คลากรทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อ งมี ส่วนร่ วมในการป้ อ งกัน ทางสังคม (การตั้งครรภ์ก่ อนวัยอัน ควร) ของนักเรี ยน
นักศึกษา 6) การจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงเพื่อพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา 7) การ
ฝึ กอบรม สัมมนาบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านการส่ งเสริ มความประพฤติของนักเรี ยนนักศึกษา และ 8) การกากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
1.5 กลยุท ธ์ ภ าวะผู ้น าในองค์ก าร มี 8 วิธี การ ได้แ ก่ 1) การสร้ างแรงบัน ดาลใจให้ บุ ค ลากรในการ
ปฏิบตั ิงานจนประสบความสาเร็ จ 2) การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในสถานศึกษาได้อย่างเป็ นระบบ 3) การพัฒนาตนเองเพื่อ
สร้างความมัน่ ใจในการปฏิ บัติงานจนประสบความสาเร็ จ 4) การช่ วยเหลือ แนะนา ชี้ แนะแนวทางที่ ดีให้บุ คลากร
ปฏิ บตั ิงานจนประสบความสาเร็ จ 5) การเป็ นผูน้ าที มงานของสถานศึกษาในการปฏิ บตั ิงานจนประสบความสาเร็ จ 6)
การสร้างเครื อข่าย ประสานงานกับเครื อข่ายในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 7) การกระตุน้ ส่ งเสริ มให้เกิดการ
มีส่วนร่ วมของบุคลากรในการปฏิบตั ิงานจนประสบความสาเร็ จ และ 8) การสร้างขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากรในการ
ปฏิบตั ิงานจนประสบความสาเร็ จ
1.6 กลยุทธ์การตัดสิ นใจ มี 7 วิธีการ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ในการตัดสิ นใจ 2) การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารในการตัดสิ นใจ 3) การมีส่วนร่ วมของบุคลากรในการตัดสิ นใจ 4) การแสวงหาทางเลือกที่ หลากหลาย
แล้วเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสิ นใจ 5) การประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาในการตัดสิ นใจ 6) การรับ
ฟั งความคิดเห็ นของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องประกอบการตัดสิ นใจ และ 7) การตัดสิ นใจบนพื้นฐานของอานาจหน้าที่ กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.7 กลยุทธ์วฒั นธรรมองค์การ มี 6 วิธีการ ได้แก่ 1) การสร้างความเชื่อมัน่ ให้บุคลากรในสถานศึกษา 2)
การปลูกฝังค่านิ ยมหลักของสถานศึ กษาให้เกิ ดการยอมรับ ปฏิบตั ิตามจนประสบความสาเร็ จ 3) การใช้กฎ กติกาที่ทุก
ฝ่ ายตกลงร่ วมกันเป็ นแนวทางปรับพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา 4) การให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการกาหนด
แบบแผนพฤติกรรมในการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 5) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคลากรในสถานศึกษา และ 6) การ
ประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั บุคลากรในสถานศึกษา
2. ผลการประเมินความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และความสอดคล้องของกลยุทธ์การ
นาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่าด้านความเป็ น
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ประโยชน์ อ ยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ( X =4.57) ส่ วนความเหมาะสม ( X =4.45) ความสอดคล้อง ( X =4.45) ความ
เป็ นไปได้ ( X =4.44) อยูใ่ นระดับมาก

การอภิปรายผล
จากผลการศึ กษากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาเอกชน ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ สามารถอภิปรายผลเป็ นประเด็นต่าง ๆ ตามลาดับ ดังนี้
1. การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จากการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผล
การสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถามของผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่ากลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประกอบด้วย กลยุทธ์การกาหนดทิศทางของสถานศึกษา
กลยุทธ์การสื่ อสารในองค์การ กลยุทธ์การบริ หารการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง กลยุทธ์ภาวะผูน้ าใน
องค์การ กลยุทธ์การตัดสิ นใจ และกลยุทธ์วฒั นธรรมองค์การ สามารถแยกอภิปรายผลตามกลยุทธ์ ดังนี้
1.1 กลยุทธ์การกาหนดทิศทางของสถานศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญ
ในการกาหนดทิ ศทางขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างค่านิ ยมต่อลูกค้า
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ความสาเร็ จขององค์กรขึ้นอยูก่ บั ขีดความสามารถของผูน้ าในการกาหนดทิศทางและค่านิ ยมที่
ถูกต้อง รวมทั้งสามารถสื่ อค่านิ ยมกับทิ ศทางและความคาดหวังที่ เหมาะสมผ่านระบบความเป็ นผูน้ าสู่ บุคลากรทุกคน
อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด [13] ได้ก ล่ าวว่า กระบวนการจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดทิศทางขององค์การ การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และการควบคุม
และการประเมินกลยุทธ์ และ [14] ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการผูน้ ายุคใหม่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องรู ้จกั
วางแผนไว้ล่วงหน้า มีการคิดอย่างมีเหตุผล มีการพยากรณ์ล่วงหน้า มีการกาหนดทิ ศทางและเป้ าหมายที่ ชดั เจน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [15] ได้ศึกษาแนวทางการใช้ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน พบว่า การ
กาหนดทิ ศทางขององค์การ ผูน้ าควรมีความสามารถในการคิดเชิ งรุ ก มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ของ
องค์การ มีการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ มีการควบคุมและประเมินกลยุทธ์
1.2 กลยุทธ์การสื่ อสารในองค์การ ทั้งนี้ อาจเพราะว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีบทบาทในการสื่ อสาร เพื่อให้
เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิ บัติงานตามหน้าที่ ให้บ รรลุวตั ถุป ระสงค์ขององค์การได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิ ด [16] ได้กล่ าวว่า กลยุท ธ์ก ารสื่ อสารในองค์การ ต้องมี การสื่ อสารหรื อ ชี้ แ จงข้อ มูล วิสัยทัศ น์ แนวทางการ
เปลี่ยนแปลงแก่ บุคลากรควรใช้ภาษาที่ เข้าใจง่าย ต้องมี การรับฟั งความคิ ดเห็ นจากผลการประชุ มหารื อระดมความ
คิดเห็นของบุคลากร ต้องมีการสร้างวิธีการประชุมที่มีประสิ ทธิภาพ มีการกระตุน้ ให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น ต้องมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการทางาน ให้การ
สื่ อสารเกิดความรวดเร็ ว และ [17] ได้กล่าวว่า แนวทางการติดต่อสื่ อสารในองค์การที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งผูบ้ ริ หารถือว่า
เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการดาเนิ นงานและสนับสนุนด้านการติดต่อสื่ อสารในองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
[18] ได้ศึ กษาบทบาทผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษากับ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารในสถานศึ กษา พบว่า
บทบาทผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในสถานศึกษา
1.3 กลยุทธ์การบริ หารการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อาจเพราะว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีบทบาทเป็ นผูน้ าองค์การ
ไปสู่ การเปลี่ยนแปลง ผูน้ าควรเป็ นผูร้ ิ เริ่ มพื้นฟูและปรับปรุ งองค์การให้เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมที่เป็ นอยู่ และ
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แก้ปัญหาอุปสรรคที่ ได้รับการต่อต้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด [19] ได้
กล่าวว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการสร้างความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง การสร้างทีมผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง การสร้างวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ การสื่ อสารวิสัยทัศน์ การให้อานาจในการตัดสิ นการกระทา การสร้าง
ชัยชนะในระยะสั้น การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง และการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง และ [20] ได้
กล่าวว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ ต้องสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับบุคลากรให้เห็นความจาเป็ นเร่ งด่วน
ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง สร้างที มที่ จะเป็ นตัวนาการเปลี่ยนแปลง สร้างวิสัยทัศน์เพื่อกาหนดทิศทางให้บุคลากรพยายาม
เปลี่ยนแปลง สื่ อสารวิสัยทัศน์ ให้อานาจทั้งหลายกับบุคลากรในการประพฤติปฏิ บตั ิปรับปรุ งตนเองให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ [21] ได้ศึกษาพัฒ นารู ปแบบการบริ ห ารเปลี่ ยนแปลงสู่ ความเป็ นเลิ ศของ
สถานศึกษา พบว่า การบริ หารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา มีการกาหนดทิศทาง มีการวิเคราะห์งานหลักที่สาคัญ มี
การจัดทาแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายและมีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิโดยจัดทาเป็ นแผนประจาปี
1.4 กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง ทั้งนี้ อาจเพราะว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีโอกาสจะพบความไม่แน่นอน
ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลให้องค์การไม่สามารถดาเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์ หรื อเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ผูบ้ ริ หารควรมี
วิธีการบริ หารความเสี่ ยงที่ดี เพื่อเป็ นการป้ องกันปั ญหา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด [22] ได้กล่าวว่า กระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยง มีการระบุความเสี่ ยง มีการประเมินความเสี่ ย ง มีการจัดการความเสี่ ยง มีการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง มี
การรายงานและติดตามความเสี่ ยง และ [23] ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยง มีระบบข้อมูลสารสนเทศ มีระบบ
MIS (Management Information System) ที่ ดีทนั สมัย มีการมอบอานาจในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง การมีนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงที่ชดั เจน มีผเู ้ ชี่ยวชาญและหน่วยฝึ กอบรมเกี่ยวกับความเสี่ ยง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [24]
ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการบริ หารความเสี่ ยงแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า รู ปแบบการบริ หาร
ความเสี่ ยง ประกอบด้วย การกาหนดโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง การดาเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงและการติดตาม
และรายงานผล
1.5 กลยุทธ์ภาวะผูน้ าในองค์การ ทั้งนี้ อาจเพราะว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีบทบาทเป็ นผูน้ า ในการชักจูง
หรื อชี้ นาบุ คคลอื่น ผูบ้ ริ หารควรใช้ภาวะผูน้ าในการนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศ ไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดทิ ศทางของ
สถานศึ กษา การติดต่อสื่ อสารด้วยความชัดเจน การสร้างแรงจูงใจ การเปลี่ ยนแปลงองค์การ การบริ หารความเสี่ ยง
การตัดสิ นใจ และการสร้างวัฒนธรรมองค์การ เพื่อให้การปฏิ บตั ิงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิด [25] ได้กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสาเร็ จของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ได้แก่ 1) มีกิจกรรมที่ ใช้
ความคิ ดความเข้าใจในระดับ สู ง มี การส่ งเสริ ม ให้ครู และบุ คลากรพัฒ นาตนเอง มี ทักษะในการแก้ปั ญ หาได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีการวางแผนพัฒนาตนเอง และการทางานที่มีเป้ าหมายอย่างเป็ นระบบ 2) มีความสามารถในการรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ กาหนดกลยุทธ์ได้ มีการคิดแผนงาน โครงการใหม่ๆ และให้คาปรึ กษาแนะนากับบุคลากรในสถานศึกษา
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น มีความสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่ นยอมรับ 3) มีความสามารถใน
การพยากรณ์ และกาหนดอนาคต เป็ นนักวางแผนเชิ งกลยุทธ์ ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ และคิ ดเชิ งรุ ก 4) มีความคิ ดเชิ ง
ปฏิวตั ิ มีความคิดเชิงบูรณาการ คิดนอกกรอบหาเทคนิ ควิธีการที่ แปลกใหม่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และ 5) มีการ
กาหนดวิสัยทัศน์ กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ผลผลิตหลัก เป้ าประสงค์ แผนงานและโครงการของสถานศึกษา
ที่ นาไปสู่ การปฏิ บัติได้ชัดเจน และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ [26] ได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ ง
สร้ างสรรค์ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาอาชี วศึ กษา พบว่า ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พลต่ อภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาคื อ แรงจู ง ใจภายใน ประกอบด้ ว ย ทิ ศ ทางและเป้ า หมาย ความทุ่ ม เท และความวิ ริ ย ะ
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1.6 กลยุทธ์การตัดสิ นใจ ทั้งนี้ อาจเพราะว่าผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาเป็ นบุ คคลที่ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้
เหตุผลในการพิจารณา วิเคราะห์ และหาทางเลือกไปสู่ การปฏิ บตั ิที่ดีที่สุด เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ และการ
ตัดสิ นใจที่ดีที่สุดนั้นจะนาไปสู่ การดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด [27] ได้กล่าวว่า กระบวนการ
ตัดสิ นใจที่ประสิ ทธิภาพ มีการระบุปัญหาให้ชดั เจน วิเคราะห์ปัญหา ค้นหาทางเลือก การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจ
เลือกทางเลือกที่ ดีที่สุด และ [28] ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร จะต้องทาความเข้าใจในสถานการณ์
ปั จจุบัน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่ ส่งผลกระทบต่อองค์การ ยอมรับปั ญหาที่ ตอ้ งตัดสิ นใจ
แสวงหาทางเลือกหาทางเลือกหลายๆ ทางเลือกในการแก้ปัญหา ตัดสิ นใจเลือกแนวทางที่ น่าจะเหมาะสมที่สุด มีความ
เป็ นไปได้มากที่ สุดอันจะนาไปสู่ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [29] ได้ศึกษากระบวนการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน พบว่า การพัฒนาทักษะกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร ควรศึกษารายละเอียด
ให้ได้ขอ้ มูลมาประกอบการตัดสิ นใจ ควรมีการประชุมชี้แจงเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในโรงเรี ยนร่ วมคิด ร่ วม
ทาและร่ วมอภิปราย
1.7 กลยุทธ์วฒั นธรรมองค์การ ทั้งนี้อาจเพราะว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูส้ ร้างบรรยากาศในองค์การให้
เกิดความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ในการสร้างค่านิ ยม ความเชื่อ ทัศนคติที่มีร่วมกันอย่างเป็ นระบบที่เกิดขึ้นในองค์การ
และใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดพฤติกรรมของคนในองค์การนั้น เพื่อให้บุคลากรทราบว่าการกระทาใดบ้างเป็ นที่
ยอมรับหรื อไม่อาจยอมรับได้ ค่านิ ยมจะถูกสื่ อสารถ่ายทอด และเผยแพร่ ดว้ ยสัญลักษณ์ คาขวัญ เรื่ องเล่า และการปฏิบตั ิ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ [30] ได้กล่าวว่า องค์การต้องมีวฒั นธรรม เพื่อเป็ นแบบแผนพฤติกรรมที่บุคลากรในองค์กร
ยึด ถื อ เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ มี พ้ื น ที่ ม าจากความเชื่ อ ค่ านิ ยม ซึ่ ง แตกต่ างกัน ไปในแต่ ล ะองค์ก รท าให้ เป็ น
เอกลักษณ์ที่ถ่ายทอด และ [31] ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การได้ถูกนามาใช้ในการสนับสนุ นให้เกิดประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ เพราะวัฒนธรรมองค์การ คือ ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และวิธีประพฤติปฏิบตั ิของสมาชิกในองค์การ การ
ยอมรับ และการมีส่วนร่ วมจนแสดงออกให้เห็นในรู ปแบบและพฤติกรรมต่างๆ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [16] ได้
ศึ ก ษากลยุท ธ์ก ารบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรมองค์การ พบว่า กลยุท ธ์ก ารเปลี่ ยนแปลงวัฒ นธรรมองค์ก าร
ประกอบด้ว ย กลยุท ธ์ ก ารพัฒ นาระบบโครงสร้ า ง การบริ ห ารงานขององค์ก าร การสร้ า งความตระหนัก ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง การปรับกระบวนการและวิธีการทางาน กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรม และค่านิยม
2. ผลการประเมินความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกลยุทธ์การ
นาองค์การสู่ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อภิปรายผลดังนี้
2.1 ผลการประเมิ น ความเป็ นประโยชน์ ข องกลยุท ธ์ ก ารน าองค์ ก ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกกลยุทธ์
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการประเมินความเป็ นประโยชน์ของกลยุทธ์การนาองค์การ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจาเป็ นต้องหา
ข้อมูลสารสนเทศและมีบทบาทสาคัญในการนาไปใช้ประโยชน์ มีการรายงานผลการประเมินที่ชดั เจน ตรงเวลา ถูกต้อง
ติดตามผลและจัดทาแผนปฏิ บตั ิการที่ เหมาะสม เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด
[32] ได้กล่าวว่า การวางแผนเป็ นการกาหนดองค์ประกอบต่างๆ ที่สาคัญ เริ่ มจากวิสยั ทัศน์ เป็ นข้อความที่แสดงถึงสภาพ
ที่พึงปรารถนาหรื อที่ เป็ นไปได้ในอนาคต วิสัยทัศน์จะต้องเกิ ดจากการมีส่วนร่ วม เป็ นวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
จะต้องเป็ นวิสัยทัศน์ที่ถูกทิศทาง มีผลต่อการชี้นาทิศทางของสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [33] ได้ศึกษา
เส้นทางของผูบ้ ริ หาร พบว่า เส้นทางผูบ้ ริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ ต้องสร้างวิสัยทัศน์หรื อภารกิจ ซึ่ งต้องมีการพัฒนากล
ยุทธ์และแผนปฏิบตั ิงานที่จบั ต้องได้ การกาหนดกลยุทธ์ คือ การกาหนดเป้ าหมายระยะยาวขั้นพื้นฐานและวัตถุประสงค์
มีการจัดสรรทรัพยากรที่ จาเป็ นในการดาเนิ นการตามเป้ าหมาย และ [34] ได้ศึกษาภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร
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โรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชน มีการกาหนดวิสยั ทัศน์
เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2.2 ผลการประเมินความเป็ นไปได้ของกลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านจะเห็นว่าส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นกลยุทธ์วฒั นธรรมองค์การอยูใ่ นระดับมากที่ สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ การประเมิ นความ
เป็ นไปได้ข องกลยุท ธ์การน าองค์การ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาสามารถน าไปใช้ไ ด้ต ามแผนที่ ก าหนดและได้รั บ การ
สนับสนุนเพียงพอ นาผลการประเมินไปสู่การปฏิบตั ิได้จริ ง ได้ระบบสารสนเทศที่มีประสิ ทธิภาพและนาไปวางแผนใน
การปฏิ บัติ งานให้ส อดคล้องกับ วัต ถุป ระสงค์ข ององค์การ ซึ่ งสอดคล้อ งกับแนวคิ ด [30] ได้กล่ าวว่า องค์กรต้องมี
วัฒนธรรมเพื่อเป็ นแบบแผนพฤติกรรมที่บุคลากรในองค์กรยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ [35] ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การโรงเรี ยนเอกชน พบว่า วัฒนธรรมองค์การของโรงเรี ยนเอกชน ได้แก่ ความมี
คุณภาพ ความมุ่งประสงค์ของโรงเรี ยน ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ยน ความมี บูรณภาพ ความเอื้ออาทร การ
ยอมรับ ความหลากหลายของบุคลากร
2.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
อาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน จะเห็นว่ากล
ยุทธ์ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นกลยุทธ์วฒั นธรรมองค์การ และกลยุทธ์การสื่ อสารในองค์การอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์การนาองค์การ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสามารถนาผล
ประเมินไปใช้อย่างถูกต้องตามหลักการ จรรยาบรรณ โดยคานึ งถึงความเป็ นมนุ ษย์ให้บรรลุผลของการดาเนิ นงานที่
ต้องการ และตอบสนองความต้องการขององค์การ ต้องทาตามแผนนโยบายอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และนาไป
ปฏิบตั ิโดยยึดความยุติธรรม สิ ทธิมนุ ษยธรรม และผลประโยชน์ขององค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด [36] ได้กล่าวว่า
การสื่ อสารในองค์การ เป็ นสิ่ งจาเป็ นเพราะการบริ หารองค์การต้องมีการสื่ อสาร เพื่อให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [37] ได้ศึกษาสื่ อ
ใหม่: กุญแจเพื่อการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ พบว่า การสื่ อสารในองค์การมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสาร การวางแผน และการพัฒนาองค์การ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั ส่งผลให้เกิดสื่ อใหม่ อันเป็ น
นวัตกรรมที่องค์การต่างๆ สามารถนามาปรับใช้ในการสื่ อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การในหลากหลายรู ปแบบ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ
2.4 ผลการประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
อาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่าโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านจะเห็นว่าส่วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นกลยุทธ์วฒั นธรรมองค์การ และกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะการประเมินความสอดคล้องของกลยุทธ์การนาองค์การ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถนาผลการประเมินที่ มี
ความเชื่ อถือ ถูกต้อง และชัดเจนไปใช้ในการวางแผนปฏิ บตั ิอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศมีความ
เชื่อมัน่ และนาไปสู่การตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานขององค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด [38] ได้กล่าวว่า ความเสี่ ยงเป็ น
เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ใดก็ ต ามที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อน อาจเกิ ด ขึ้ น และมี ผ ลให้ อ งค์ก ารหรื อ กิ จ การไม่ ส ามารถ
ดาเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ได้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [24] ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการ
บริ หารความเสี่ ยงแบบมีส่วนร่ วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา พบว่า 1) รู ปแบบการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วย การ
กาหนดโครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยง การดาเนิ นการบริ หารความเสี่ ยง และการติดตามและรายงานผล 2) ผลการ
ประเมินประสิ ทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมการบริ หารความเสี่ ยงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรฝึ กอบรมการบริ หาร

KKU RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (GRADUATE STUDIES)
Vol. 7 NO. 3: September-December 2019

55

ความเสี่ ยงโดยใช้รูปแบบซิ ปป์ ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ พบว่า หัวข้อในการฝึ กอบรมกับวัตถุประสงค์มีความ
สอดคล้องและความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. จากการวิจัยกลยุทธ์การนาองค์การสู่ ความเป็ นเลิ ศของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาเอกชน ในภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี 7 กลยุท ธ์ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาสามารถน าวิธีก ารในแต่ ล ะกลยุท ธ์ ไปพัฒ นาสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาได้
2. จากการประเมินความเป็ นประโยชน์ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกลยุทธ์การ
นาองค์การสู่ความเป็ นเลิศของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ความเป็ นประโยชน์
อยูใ่ นระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การนาองค์การมีความเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานและสามารถนาไป
เป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษากลยุทธ์การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา
2. ควรศึกษารู ปแบบการบริ หารความเสี่ ยงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
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แนะนาตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ตลอดจนให้ขอ้ คิดที่เป็ นประโยชน์ รวมถึงการให้ขวัญกาลังใจแก่ผวู ้ จิ ยั
ขอกราบขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู ง ประโยชน์และคุณ ค่าอัน เกิ ดจากการวิจยั ในครั้งนี้ ขอมอบเป็ นเครื่ องบู ชาแก่ บิดา
มารดา และครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิ ทธิ์ประสาทวิชาความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั
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