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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยกำรอำชีพไชยำเชิงรุก 
 โดยกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย 

 
 ผู้วิจัยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึง 14 พฤษภาคม 2563 โดยได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีให้รับผิดชอบรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
และได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 
2563 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ให้รับผิดชอบรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร จากการวิเคราะห์ภารกิจในการบริหารจัดการสถานศึกษามาเป็นล าดับ
จะเห็นได้ว่าความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับภารกิจของสถานศึกษา โดยในส่วนของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาก าหนดให้มีคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน 
และผู้แทนนักเรียน และได้ก าหนดหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส าคัญได้แก่ 
การร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกหนังสือเรียน การร่วมก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน นักศึกษา การให้ความเห็นชอบการใช้เงินที่เหลือจาก
การด าเนินการจัดืื้อหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา และการร่วมให้
ความคิดเห็นในการประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงานในเรื่องจัดืื้อหนังสือเรียน และเงิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย” เพื่อน าผลจากการ
วิจัยมาใช้ในบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ ืึ่งเป็นการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของประชาชนและเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 
 ในการเผยแพร่ผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้สรุปผลงานวิจัยดังกล่าว จัดท าเป็นบทสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ประกอบด้วยหัวข้อที่ส าคัญได้แก่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย ผลการวิจัย 
ประโยชน์ของการวิจัย และข้อเสนอแนะ ืึ่งจะได้กล่าวเป็นล าดับไป 
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1. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 1.1 เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วม  
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 1.2  เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วม 
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 1.3 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วม  
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 1.4 เพื่อสร้างคู่มือและประเมินคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 1.5 เพื่อใช้กลยุทธ์และประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
เชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 
2. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ
กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 
4 ฝ่าย ประกอบด้วย กลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  กลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการด าเนินการการบริหารจัดการสถานศึกษา กลยุทธ์การมีส่วนร่วม
ในการติดตามและตรวจสอบผลการบริหารจัดการสถานศึกษา และกลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการรายงาน
ผลการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ทั้ง 6 ด้าน 
คือ คุณภาพด้านหลักสูตรการอาชีวศึกษา คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คุณภาพด้าน
การบริหารจัดการสถานศึกษา คุณภาพด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ คุณภาพด้านความร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แสดงดังภาพที่ 1 
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3. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 3.1 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยกำรอำชีพไชยำเชิงรุก โดยอำศัย
กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล คือ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและนโยบายด้านการจัดการ
อาชีวศึกษา การจัดการอาชีวศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ และการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 3.2 ขั้นตอนที่ 2 กำรสร้ำงกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยกำรอำชีพไชยำเชิงรุก โดยอำศัย
กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย ใช้การสอบถามคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายของวิทยาลัย
การอาชีพไชยา คือ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน จ านวน 78 คน เพื่อ
ประเมินความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาเชิงรุกของกลยุทธ์การบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
 3.3 ขั้นตอนที่ 3 กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยกำรอำชีพไชยำเชิงรุก โดยอำศัย
กำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย ใช้การสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่
ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา และมผีลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมในปีการศึกษา 2561 หรือ ปีการศึกษา 
2562 ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) จ านวน 21 คน เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารจัดการ

กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัย 
การอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

คุณภาพการบริหารจัดการวิทยาลัย 
การอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัย 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

1. กลยุทธก์ารมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย 
และทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. กลยุทธก์ารมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. กลยุทธก์ารมีส่วนร่วมในการติดตามและ 
ตรวจสอบผลการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. กลยุทธก์ารมีส่วนร่วมในการรายงานผล 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

1. คุณภาพด้านหลักสูตรการอาชีวศึกษา 
2.  คุณภาพด้ านการจั ดการ เรี ยนการสอน
อาชีวศึกษา 
3. คุณภาพด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. คุณภาพด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
5. คุณภาพด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
6. คุณภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องกลยุทธก์ารบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก 
              โดยอาศัยการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
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วิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เกี่ยวกับความ
สอดคล้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง 
 3.4 ขั้นตอนที่ 4 กำรสร้ำงคู่มือและประเมินคุณภำพคู่มือกำรใช้กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร
วิทยำลัยกำรอำชีพไชยำเชิงรุก โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย โดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปน้ี 
    3.4.1) การสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เป็นคู่มือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย 7 รายการ ได้แก่  
                      1) ความเป็นมาและความส าคัญของกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
เชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
                      2) กรอบแนวคิดของกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
                      3) ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
             4) ประโยชน์และผลที่ได้รับจากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพ 
ไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
                       5) ลักษณะของกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
                       6) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการ
อาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
                       7) ปฏิทินการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

    3.4.2) การประเมินคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา ที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หรือผู้อ านวยการเชี่ยวชาญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 5 คน เพื่อประเมินคู่มือ
การใช้กลยุทธ์การบริหารจดัการวทิยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย เกี่ยวกับความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของคู่มือการใช้ 
กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 
4 ฝ่าย 

3.5 ขั้นตอนที่ 5 กำรใช้กลยุทธ์และประเมินผลกำรใช้กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรวิทยำลัยกำร
อำชีพไชยำเชิงรุก โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย โดยใช้วิธีการดังต่อไปน้ี 
  3.5.1) การใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยด าเนินการตามกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
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เชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ผู้วิจัยได้ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ใน 
ปีการศึกษา 2563 
  3.5.2) การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ดังต่อไปน้ี 
                         1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ใช้การศึกษา
เอกสาร คือ รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของวิทยาลัยการอาชีพ 
ไชยาในปีการศึกษา 2563 เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อน ใน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาประเด็นการประเมินด้านหลักสูตรการอาชีวศึกษา ด้านการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประเด็นการประเมินด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย  
                  2) การสอบถามความพึงพอใจในการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพ 
ไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ใช้การสอบถามผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ านวน 70 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้ 
กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี  
4 ฝ่าย  
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การด าเนินการวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอนดังกล่าวแสดงได้ ดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภำพที่ 2  ขั้นตอนการวจิัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจดัการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรกุ  
                 โดยอาศัยการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 

ขั้นตอนที่ 2 
การสร้างกลยุทธ์การบรหิาร
จัดการวิทยาลยัการอาชีพ 

ไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการ

ภาคี 4 ฝา่ย 
 

เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง 
1. นโยบายที่เกีย่วขอ้งกับการ
จัดการศึกษาและนโยบาย
ด้านการจัดการอาชวีศึกษา 
2. การจัดการอาชวีศึกษา  
3. การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศกึษา 
4. หลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการ  
5. การจัดการอาชวีศึกษาของ
วิทยาลยัการอาชีพไชยา 
6. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

ภาคี 4 ฝ่ายของวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา จ านวน 78 คน 
ประกอบดว้ย  
1. ผู้แทนครู จ านวน 13 คน  
2. ผู้แทนผู้ปกครอง  
   จ านวน 21 คน  
3. ผู้แทนชุมชน จ านวน 19คน  
4. ผู้แทนนักเรียน  
   จ านวน 25 คน 
 

ข้ันตอนท่ี  1 
การศึกษากลยุทธ์การบริหาร
จัดการวิทยาลัยการอาชีพ 

ไชยาเชิงรุกโดยอาศัยการมีส่วน
รว่มของคณะกรรมการภาคี  

4 ฝ่าย 
 

ขั้นตอนที่ 3 
การพัฒนากลยุทธก์ารบริหาร

จัดการวิทยาลยัการอาชีพไชยาเชิง
รุก โดยอาศัยการมีส่วนรว่มของ

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 

ขั้นตอนที่ 4 
การสร้างคู่มือและประเมินคู่มือ 
การใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ

วิทยาลยัการอาชีพไชยาเชิงรุก โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 

การสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ที่ มี
ประสบการณ์ในการบริหารจั ดการ
สถาน ศึกษาอา ชีว ศึกษา  มี ผลการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ในปีการศึกษา 2561 หรือ ปีการศึกษา 
2562 ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 
ขึ้นไป) จ านวน 21 คน เพื่อตรวจสอบกล
ยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการ
อาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 
 

 การสร้างคู่มือและการประเมิน
คู่มือโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อประเมินคู่มือการใช้กลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชพี
ไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 
 
  

การวิเคราะห์เนื้อหาโดย
การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 

การสอบถามภาคี 4 ฝ่าย 
ของวิทยาลัยการอาชพีไชยา 
เพื่อประเมินความต้องการ
ความร่วมมือในการบริหาร

สถานศึกษาเชิงรุกของกลยุทธ์
การบริหารจัดการวิทยาลยัการ
อาชีพไชยาเชิงรุกโดยอาศยัการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

ภาคี 4 ฝา่ย 

 

การสนทนากลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศกึษาเพื่อ
ตรวจสอบกลยุทธก์ารบริหาร
จัดการวิทยาลยัการอาชีพไชยาเชิง
รุก โดยอาศัยการมีส่วนรว่มของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  

1. การสร้างคู่มือการใช้กลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชพี
ไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
เป็นคู่มือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
ประกอบดว้ย7 รายการ 
2.การประเมินคู่มือ โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
บริหารจัดการอาชวีศึกษา ที่มี
ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หรือผู้อ านวยการเชี่ยวชาญของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 5 คน เพื่อ
ประเมินคู่มือการใช้กลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชพี
ไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 

ขั้นตอนที่ 5 
การใช้กลยุทธ์และประเมินผลการ

ใช้กลยุทธก์ารบริหารจัดการ
วิทยาลยัการอาชีพ 

ไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

 

การใช้กลยุทธ์โดยการด าเนินงาน
ตามกลยุทธ์และประเมินกลยุทธ ์
โดยการศึกษาผลสัมฤทธิ ์และการ

สอบถามความพึงพอใจ 

2.การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหาร
จัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 
4 ฝ่าย 
   2.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
จัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา โดย
การศึกษาเอกสารรายงานผลการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 
2563  เพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนการ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิง
รุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
   2.2 การสอบถามความพึงพอใจในการใช้
กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการ
อาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยการ
สอบถามผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 70 คน เพื่อประเมินความพึง
พอใจในการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี  
4 ฝ่าย 
 

1 การใช้กลยุทธ์โดยการด าเนินการ
ตามกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัย
การอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่าย  โดยด าเนินการขับเคล่ือนกลยุทธ์
การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
ในปีการศึกษา 2563 
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4. ผลกำรวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังต่อไปน้ี 
   4.1 การศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฎว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา  ืึ่ง
ประกอบด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันตั้งแต่กลยุทธ์แรกจนถึงกลยุทธ์สุดท้าย 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 20 กลยุทธ์รอง ดังต่อไปนี้ 
  4.1.1) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง ดังต่อไปนี้ 
           1) การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           2) การมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
           3) การมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
           4) การมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์บริบท สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสถานศึกษา 
           5) การมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา คือ วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา  
  4.1.2) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง ดังต่อไปนี้ 
          1) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
          2) การมีส่วนร่วมก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน โครงการ และกิจกรรม  
          3) การมีส่วนร่วมในการก าหนดงบประมาณในแต่ละแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
          4) การมีส่วนร่วมในการก าหนดสาระส าคัญและรายละเอียดในแต่ละแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม 
          5) การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในแต่ละแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
  4.1.3) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง ดังต่อไปนี้ 
           1) การมีส่วนร่วมในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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           2) การมีส่วนร่วมในการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทาง และสาระส าคัญของ
การติดตามและตรวจสอบคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
           3) การมีส่วนร่วมในการจัดท าปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
           4) การมีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
           5) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
          4.1.4) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง ดังต่อไปนี้ 
          1) การมีส่วนร่วมในการรายงานผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
          2) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศของสถานศึกษา 
          3) การมีส่วนร่วมในการจ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศแต่ละมาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
          4) การมีส่วนร่วมในการจัดท าสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
          5) การมีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ของสถานศึกษา 
   4.2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก  โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฏว่า ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่าย โดยภาพรวม พบว่า คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายของวิทยาลัยการอาชีพไชยามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.71) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความต้องการความร่วมมือในการบริหา ร
สถานศึกษาเชิงรุกอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและตรวจสอบผลการบริหารจัดการสถานศึกษา (X  = 4.74) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษา ( X  = 4.72) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายและทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษาและกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเท่ากันคือ (X  = 4.69)  ตามล าดับ 
  4.3 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฏผล การสนทนากลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา และมีผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่มีผลการประเมิน
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมในปีการศึกษา 2561 หรือ ปีการศึกษา 2562 ในระดับ
ยอดเย่ียม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) เพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฏว่า ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการ
อาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย มีความสอดคล้อง ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ในทุกกลยุทธ์ทั้งกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง ืึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
หลัก  20 กลยุทธ์รอง 
          4.4 การสร้างคู่มือและประเมินคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพ 
ไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฏผล ดังต่อไปน้ี 
                      4.4.1 การสร้ างคู่มือการใชก้ลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย 7 รายการ ได้แก่  (1) 
ความเป็นมาและความส าคัญของกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  (2) กรอบแนวคิดของกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการ
อาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  (3) ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์
การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
(4) ประโยชนแ์ละผลที่ได้รับจากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (5) ลักษณะของกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการ
อาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  (6) บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ (7) ปฏิทินการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
                      4.4.2 การประเมินคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฏว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หรือผู้อ านวยการเชี่ยวชาญของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประเมินคู่มือการใช้กลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย มี
ความเห็นว่าคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ทุกรายการ 
          4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 5 เพื่อใช้กุลยทธ์และ
ประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฏผล ดังนี้ 
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               4.5.1 การใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยด าเนินการตามกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพ
ไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฏว่า ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในปีการศึกษา 2563  
                      4.5.2 การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฏผล ดังต่อไปน้ี 
               1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา  
                 1.1) ผลการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาลัยการ
อาชีพไชยา ปีการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการประเมิน ปรากฏผล 
ดังนี้ 

        1.1.1) ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักกสูตรอาชีวศึกษา ในปี
การศึกษา 2563 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100  
                  1.1.2) ประเด็นการประเมินที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100  
                       1.1.3) ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ ในปีการศึกษา 
2563 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100  
                         1.1.4) ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ใน
ปีการศึกษา2563 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100  
                  1.2) มาตรฐานที่ 3 ผลการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรากฏผล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 90  
                                1.2.1) ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม คิดเป็นร้อยละ 100  
                                1.2.2) ประเด็นการประเมินที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ และงานวิจัย ในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 60  

           2) การสอบถามความพึงพอใจในการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการ
อาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ใช้การสอบถามผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยามีความพึงพอใจในการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.98) และ
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ กลยุทธ์
ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบผลการบริหารจัดการสถานศึกษาและกลยุทธ์ด้านการมี
ส่วนร่วมในการรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากันคือ ( = 5.00) กล
ยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ( = 4.98) และ
กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการการบริหารจัดการสถานศึกษา ( = 4.95) ตามล าดับ  
 
5. ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาน
ประกอบการและชุมชน สถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประเทศชาติ ดังนี้ 
 5.1 เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพไชยาได้รับการ
พัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
และด้านการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความต้องการของภาคผู้ใช้อย่างแท้จริง 
 5.2 เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามแีนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับการมีส่วนร่วมจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 5.3 เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา คือ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการบริหารจัดการทั้งเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ และผลสะท้อนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง สถานประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น 
 5.4 เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการและชุมชน คือ สถานประกอบการและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
        5.5 เป็นประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ การน ากลยุทธ์การบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายไปใช้เป็นต้นแบบใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด 
 5.6 เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีสมรรถนะในการ
ท างานและประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน องค์การ และสถาบันต่าง ๆ เป็นการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ืึ่งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 5.7 เป็นประโยชน์ส าหรับผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ 
ต่าง ๆ  
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6. ข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในลักษณะของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยอาศัยความ
ต้องการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ืึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้ก าลังคนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายของสถานศึกษา ืึ่งประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน เดิมส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระบุหน้าที่ของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เฉพาะการมีส่วนร่วมในการจัดืื้อหนังสือเรียนเท่านั้น แต่จากงานวิจัยเรื่อง 
“กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 
4 ฝ่าย” ปรากฏว่าคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้าน
อื่น ๆ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้าน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบผลการบริหารจัดการสถานศึกษา  และด้านการมีส่วนร่วมในการรายงานผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ืึ่งการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว จะส่งผลต่ อการ
สร้างความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษาส าหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างดียิ่ง 
  ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงควรปรับปรุงแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่ายของสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยการเพิ่มหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดก าร
สถานศึกษาพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นควาจ าเป็นและความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

6.2 ข้อเสนอแนะในระดับสถำนศึกษำ  ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาควรให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในลักษณะของการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เน่ืองจากผลงานการ
วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ที่มีกระบวนการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ปรากฏว่าผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลยุทธ์ทั้งกลยุทธ์หลักและ
กลยุทธ์รอง 

   ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงควรให้ความส าคัญของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพิ่มเติม
นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการจัดืื้อหนังสือ โดยการเพิ่มหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้าน
การมีส่วนร่วมในการด าเนินการการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
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ตรวจสอบผลการบริหารจัดการสถานศึกษา  และด้านการมีส่วนร่วมในการรายงานผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และที่ส าคัญคือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายดังกล่าวผู้บรหารสถานศึกษาควรด าเนินการตามคู่มือกลยุทธ์การบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และปฏิทินการใช้
คู่มือกลยุทธ์การบริหารวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาืึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ตอบสนองความ
ต้องการของภาคผู้ใช้ก าลังคนต่อไป 

6.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  ควรท าวิจัยในเชิงลึกที่เป็นผลจากการมีส่วนร่วมในการ 
บริหารจัดการศึกษา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ได้แก่ ผลการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน ร่วมทั้งผลของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านอื่น ๆ 
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ชื่อเรื่องวิจัย กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชพีไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีสว่นร่วมของ 
  คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

 

ชื่อผู้วิจัย  นางประกาย ใสสะอาด 
 

ปี พ.ศ.  2563 
  

บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
เชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2) สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัย
การอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 3) พัฒนากลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
4) สร้างคู่มือและประเมินคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ 5) ใช้กลยุทธ์และประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหาร
จัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ประกอบด้วย การ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบ่ง
การศึกษาเป็น 5 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) ขั้นตอนที่ 1 การศึกษากลยุทธ์การบริหาร
จัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ขั้นตอนที่ 2 การสร้างกลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  ใช้
การสอบถามคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายของวิทยาลัยการอาชีพไชยา คือ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน และผู้แทนนักเรียน จ านวน 78 คน 3) ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัย
การอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ใช้การสนทนากลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ มีประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมในปี
การศึกษา 2561 หรือ ปีการศึกษา 2562 ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) จ านวน 21 คน  
4) ขั้นตอนที่ 4 การสร้างคู่มือและประเมินคุณภาพคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชพี
ไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยใช้วิธีการ (1) การสร้างคู่มือการใช้
กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 
4 ฝ่าย เป็นคู่มือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย 7 รายการ (2) การประเมินคู่มือการใช้กลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร
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ระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้อ านวยการเชี่ยวชาญของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 5 คน และ 5) ขั้นตอนที่ 5 การใช้กลยุทธ์และประเมินผลการใช้กล
ยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่าย โดยใช้วิธีการ (1) การใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการภาค ี4 ฝ่าย ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจดัการวทิยาลัยการอาชีพไช
ยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในปีการศึกษา 2563 (2) การประเมินผล
การใช้กลยุทธ์การบริหารจดัการวทิยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย โดย (2.1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา ใช้การศึกษา
เอกสาร คือ รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของวิทยาลัยการอาชีพไช
ยาในปีการศึกษา 2563 (2.2) การสอบถามความพึงพอใจในการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการ
อาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ใช้การสอบถามผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ านวน 70 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฎว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
เชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  ืึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันตั้งแต่กลยุทธ์แรกจนถึง  
กลยุทธ์สุดท้าย ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 20 กลยุทธ์รอง  2)  การสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฏว่า 
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายของวิทยาลัยการอาชีพไชยามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.71) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความต้องการความร่วมมือในการบริหารสถานศึกษาเชิงรุกอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบผล
การบริหารจัดการสถานศึกษา (X  = 4.74) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการรายงานผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษา (X  = 4.72) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการการบริหารจัดการสถานศึกษาเท่ากันคือ (X  
= 4.69) ตามล าดับ 3) การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยการสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษา ปรากฏว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
เชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ในทุกกลยุทธ์ ทั้งกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รอง ืึ่งประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก  20 กลยุทธ์
รอง  4) การสร้างคู่มือและประเมินคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฏว่า (4.1) การสร้ างคู่มือการใช้กลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
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ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย 7 รายการ   (4.2) การประเมินคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปรากฏว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีความเห็นว่าคู่มือการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย มีความสอดคล้อง 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ทุกรายการ และ 5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 5 เพื่อใช้กุลยทธ์และประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัย
การอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (5.1) การใช้กลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดย
ด าเนินการตามกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ผู้วิจัยได้ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไช
ยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในปีการศึกษา 2563 (5.2)  การ
ประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (5.2.1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยา 
ปรากฏว่า ผลการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 
2563 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 และมาตรฐานที่ 3 ผลการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของ
วิทยาลัยการอาชีพไชยา ปีการศึกษา 2563 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ปรากฏผลโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90  (5.2.2) การสอบถามความพึงพอใจในการใช้
กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 
4 ฝ่าย ใช้การสอบถามผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพไชยา ปราฎว่า 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยามีความพึงพอใจในการใช้กลยุทธ์การ
บริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพไชยาเชิงรุก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.98) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบผลการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากันคือ ( = 5.00) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายและทิศ
ทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ( = 4.98) และกลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ( = 4.95) 
 


