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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา 1) ระดับปัจจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 2) ระดับ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลในประเทศไทย การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
9 แห่ง จานวน 392 คน โดยใช้การเทียบสั ดส่วนและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยวิธีการทางสถิติโดยการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอนและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจั ย พบว่า 1) ระดับ ปั จจัยการบริห ารของผู้ บริห ารโดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดั บ มาก
เรี ย งล าดั บ จากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
ธรรมาภิบ าลและการมีส่ว นร่ วม การสร้ างจิตพิสัย และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามล าดับ 2) ระดับ
กระบวนการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารโดยรวมและรายด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก เรี ย ง ล าดั บ จากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ การกาหนดกลยุทธ์ การกาหนดทิศทางขององค์กร การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ตามลาดับ และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร (Y) ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร (X5) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (X4)
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม (X3) การสร้างจิตพิสัย (X2) และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (X1) โดยได้ค่า
̂tot = 1.458 +
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้วร้อยละ 89.80 และสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ คือ Y
0.422(X5) + 0.354(X4) + 0.218(X3) + 0.185(X2) + 0.138(X1)
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Abstract
The purposes of this research were to study: 1 ) the level of strategic management
factors of administrators; 2 ) the level of strategic management process; and 3 ) the factors
affecting to administrators' strategic management process. This research uses a mixed
methodology. The research sample were 392 professors and educational personnel of 9
Rajamangala Universities of Technology in Thailand, using proportional comparisons and using
a simple random sampling method. The research instrument was a questionnaire and
interview guide. Quantitative data analyzed by statistical methods by stepwise multiple
regression analysis and qualitative data analyzes by inductive content analysis.
The research results were as follows: 1) The level of administrative factors of the
administrators in general and in each aspect was at a high level. In descending order, i.e.
innovation and educational technology, leadership of administrators, good governance and
participation, building of affective domain and human resource management, respectively. 2)
The level of the strategic management process of the management as a whole and in each
aspect is at a high level. In descending order, namely strategy formulation, orientation of the
organization strategy implementation, strategy control and evaluation, and environmental
analysis, respectively. 3) Factors affecting the strategic management process of administrators
(Y) are innovation and educational technology (X5), leadership of administrators (X4), good
governance and participation (X3), building of affective domain (X2) and human resource
management (X1), with be adjusted performance prediction (adjusted R2 ) was 8 9. 90 % , and
̂tot = 1.458 + 0.422(X5) + 0.354(X4 ) + 0.218(X3 ) + 0.185(X2 ) +
equation of prediction was Y
0.138(X1)
Keywords: Strategic Administration, Executive, Rajamangala University of Technology

บทนา
การอุดมศึกษาหรื อมหาวิทยาลัย มีบทบาทและความสำคั ญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับที่สอนให้คนเรารู้จักคิดหาเหตุผลในสิ่งต่าง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “สอนความ
เป็นมนุษย์” ให้มีสติปัญญาและรอบรู้เพียงพอที่จะนาปัญหาไปวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ตน
ต้องเผชิญตลอดชีวิต มหาวิทยาลั ย สร้ างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยขั้ นสูงและให้ บริการสังคมทั้งในและ
ระหว่างประเทศให้แก่หน่วยงาน องค์กร และสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็น
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ภารกิจหรือกลไกสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ (กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562) การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ สถานการณ์ปัจจุบันควรมีการจัดการด้านการ
อุดมศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้การจั ดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นไปอย่า งมี
คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
องค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้แก่
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษ ย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้าและ
แก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้ อันจะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และคณะ, 2564)
ยุคแห่งการพลิกโฉมทางการศึกษา (Education Disruption) ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อองค์กรทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งการดาเนินชีวิตและทาให้เกิดการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (Wilkins,
2020) แต่ในสถานการณ์จริงพบว่าผู้บริหารสถาบัน อุดมศึกษาจะมีปัญหาอุปสรรคมากมายในการนาสถาบัน
ไปสู่ความสาเร็จได้ตามเป้าหมายซึ่ งส่งผลให้ประสิทธิภาพของผู้เรียนรวมถึงผู้ที่สาเร็จการศึกษายังคงอยู่ใน
ระดับ ต่ากว่ามาตรฐานหรื อ อาจมีส มรรถนะไม่ตรงตามทั กษะในศตวรรษที่ 21 ผู้ นาระดับสู งจาเป็ น ต้ อ ง
ปรั บ เปลี่ ย นทิศทางวิธีการคิดและการบริห ารแบบใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ ยนแปลง (Soewarno & Tjahjadi,
2020) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งการศึกษาดิจิทัลที่ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์ที่ครอบคลุม
กิจการทั้งหมดขององค์กร ทาให้มีการนาวิธีการทางกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีเพื่อการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุ คคล การสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการศึกษาออนไลน์ (Sundgren & Jaldemark, 2020) ตลอดจนการควบคุม
และประเมิน ผลกลยุ ทธ์เข้ามาบู ร ณาการให้ เป็นรูปแบบการบริห ารเชิงกลยุ ทธ์ส าหรับสถาบั น อุดมศึ ก ษา
โดยผู้นาระดับสูงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาในทุกขั้นตอน
โดยมี กิ จ กรรมองค์ ป ระกอบพื้ น ฐาน 4 อย่ า ง ได้ แ ก่ 1) การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ( Strategic Analysis)
2) การวางแผนกลยุ ทธ์ (Strategic Planning) 3) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
และ 4) การควบคุ ม และประเมิ น ผลกลยุ ท ธ์ (Strategic Control and Evaluation) โดยกิ จ กรรมทั้ ง สี่
มีความสัมพันธ์และเป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และ ดรุณี ปัญจรัตนากร, 2563)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล (Rajamangala University of Technology) เกิ ด ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผลโดยที่มาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้
สถานศึกษาของรัฐดาเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง
มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น สมควรจัดตั้ง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จากการที่ผู้บริห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารให้มี
ประสิ ท ธิ ผ ล พฤติ ก รรมการบริ ห ารสถาบั น ให้ ป ระสบความส าเร็ จ มี อ งค์ ป ระกอบส าคั ญ อั น ดั บ ต้ น ก็ คื อ
การแสดงออกถึงความร่วมมือกับบุคลากร สังคม ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดการยอมรับ ร่วมมือ
และปฏิบั ติตาม ซึ่งปั จ จั ย หลั กย่ อมขึ้น อยู่ กับผู้ บริห ารเพราะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง
โดยต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ การจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบสาคัญ 6 ประการ
ได้แก่ 1) การเป็นผู้นา 2) การจูงใจ 3) การติดต่อสื่อสาร 4) การตัดสินใจ 5) การกาหนดเป้าหมาย และ
6) การควบคุมการปฏิบั ติงาน ผู้ บ ริ ห ารจ าเป็นต้องแสดงพฤติกรรมการบริหารให้เหมาะสมกับทั้ง 6 งาน
เพื่อนาพาสถาบันให้ประสบความสาเร็จ ดังนั้นการวางแผนการบริหารหรือที่เรียกว่าการวางแผนกลยุทธ์จึงเป็น
สิ่งสาคัญและถือเป็นกิจกรรมแรกที่สถานศึกษาจะต้องจัดทาเพราะแผนกลยุทธ์เป็นแผนงานหลักที่แสดงถึ ง
ภาระงานแนวโน้ มของความสาเร็ จหรื อความล้ มเหลวของการจัดการศึกษาของตนเองและเปรียบเสมื อน
เครื่องมือที่ช่วยให้การดาเนินการต่าง ๆ ให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีระบบและมีหลั กเกณฑ์ (พงษ์ศักดิ์
ผกามาศ และคณะ, 2564)
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา โดยแต่ละแห่งได้กาหนดนโยบายให้จัดทา
แผนกลยุทธ์ทางการศึกษาขึ้น เริ่มตั้งแต่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถาบันอย่างชัดเจน
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และสถานการณ์ รวมถึงการปรับระบบการ
ทางานในปัจจุบันให้รับกับการดาเนินงานสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการในอนาคต แต่ในการวางแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลที่ผ่ านมายังพบกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ขาดบุคลากรที่เป็น
คณะทางานในการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์ที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาด้านสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่ างรวดเร็ ว เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งถือเป็นปัญหาที่สาคัญเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแล้วยัง
อาจส่ งผลกระทบต่อการปรั บ รู ป แบบและการพัฒ นาการศึ กษาในอนาคตให้ ดี ขึ้นอี กด้ว ย ดังนั้นผู้ บริห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจึงจาเป็น ต้องทบทวนแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อวางแผน
กลยุทธ์ของสถาบันให้สอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลและคุณภาพของผู้เรียนในอนาคต จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลประเทศไทย สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อที่ผู้บริหารสถาบัน
และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางการศึ ก ษาน าผลการวิ จั ย ไปประยุ ก ต์ เ ป็ น แนวทางในการบริ ห ารสถา บั น ศึ ก ษา
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาระดั บ ปั จ จั ย การบริห ารเชิ งกลยุทธ์ ข องผู้ บริห ารมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคล
ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลในประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม
กลยุทธ์ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลวขององค์กรได้ โดยปัจจัย
เบื้ องต้น ดังกล่ ำวจะประกอบด้ว ย ภำวะผู้ นำของผู้ บริห ำร กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรสร้ำงจิตพิสัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และธรรมำภิบำลและกำรมีส่วนร่วม (Mahat & Goedegebuure,
2016) ดังนั้นกำรทำควำมเข้ำใจและพยำยำมศึกษำองค์กรที่ประสบผลสำเร็จในกำรใช้กลยุทธ์เพื่อกำรจัดกำร
องค์กร จะทำให้นักบริหำรได้ทรำบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรให้ประสบควำมสำเร็จ
โดยต้องพิจำรณำเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับองค์กร กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์เป็นกำรบริหำร
อย่ำงมีระบบที่ต้องอำศัยวิสัยทัศน์ของผู้นำเป็นส่วนประกอบและวำงแผนอย่ำงมีขั้นตอน เนื่องจำกกำรบริหำร
กลยุทธ์นั้นจะเป็นกำรบริหำรแบบองค์รวม ผู้นำต้องอำศัยกลยุทธ์ในกำรจัดกำรองค์กรให้มีควำมเหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพ และสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำให้เกิดควำมล้มเหลว ดังนั้นทั้งกลยุทธ์และนักบริหำร
ที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และกำรนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติจึงมีควำมสำคัญ เท่ำเทียมกัน (Fumasoli et al.,
2020)

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถนามากาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยแสดง
ดังแผนภาพที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น (IV)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์
(1) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
(2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(3) การสร้างจิตพิสัย
(4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(5) ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

ตัวแปรตาม (DV)
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
(2) การกาหนดทิศทางขององค์กร
(3) การกาหนดกลยุทธ์
(4) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
(5) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
1.1 ประชากร (Populations) ได้ แ ก่ คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จานวน
18,019 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ได้จากการกาหนดขนาดของด้วยสูตรคานวณการหาจานวน
กลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ ใช้การเทียบสัดส่วนและใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 392 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการอุดมศึกษา
จานวน 10 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ได้แก่ ภาวะผู้นาของผู้บริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างจิตพิสัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
2.2 ตั ว แปรตาม (Dependent Variable) คื อ กระบวนการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดทิศทางขององค์กร การ
กาหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม กลยุทธ์ และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check
List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มี 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างจิ ตพิสัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และด้าน
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มี 5 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ด้านการกาหนดทิศทางขององค์กร ด้านการกาหนดกลยุทธ์
ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ลักษณะแบบสอบถาม ตอนที่ 2 และ
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ตอนที่ 3 เป็นระบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้เกณฑ์น้าหนักคะแนนและมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 อันดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างปลายเปิด (Open End
Structured Interview Guide) สาหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการอุดมศึกษา จานวน 10 คน
ในการพิจารณาตัวแปรที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
4. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ สร้างแบบสอบถามเป็นรายข้อตามขอบข่ายและ
เนื้อหาที่กาหนดโดยให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในเรื่องปัจจัยและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยนาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและการใช้สานวนภาษา จากนั้นนาไป
ทดลองใช้ (Try out) กั บ ประชากรที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอน
ระดับอุดมศึกษาภาครัฐ จานวน 30 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการวิจัย นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแบบสอบถาม (IOC) มีค่าระหว่าง 0.65-1.00 จากนั้นทาการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ด้ว ยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.9245
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสร้างลิงค์บนระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ได้รับข้อมูลทั้งหมด จานวน 392 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
ของแบบสอบถามทั้งหมด โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2563
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยคานวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage)
6.2 วิเคราะห์ระดับปั จจั ยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริห ารเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
6.3 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลในประเทศไทย และสร้างสมการพยากรณ์จากปัจจัยดังกล่าว โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อเลือกตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด
6.4 วิเคราะห์ผลสัมภาษณ์และสรุปในลักษณะเชิงเนื้อหาเชิงอุปนัย (Content Analysis) โดยนามา
สังเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่สอดคล้องกับผลที่ได้จากแบบสอบถาม

ผลการวิจัย
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน
ประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยรวมและรายด้าน
n = 392
ระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการบริ ห าร (x̅)
(S.D.)
ระดับการ
อันดับ
เชิงกลยุทธ์
ปฏิบัติ
1. ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร
4.08
0.67
มาก
2
2. ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.92
0.65
มาก
5
3. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.17
0.66
มาก
1
4. ด้านการสร้างจิตพิสัย
3.98
0.65
มาก
4
5. ด้านธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
4.01
0.67
มาก
3
โดยรวม
4.03
0.66
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (x̅=4.17, S.D.=0.66) ด้านภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร (x̅=4.08, S.D.=0.67) ด้านธรรมภิบาลและการมีส่วนร่วม (x̅=4.01, S.D.=0.67) ด้านการสร้างจิต
พิสัย (x̅=3.98, S.D.=0.65) และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (x̅=3.92, S.D.=0.65)
2. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยรวมและรายด้าน
n = 392
ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
(S.D.)
ระดับการ
อันดับ
(x̅)
ปฏิบัติ
1. ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
3.95
0.66
มาก
5
2. ด้านการกาหนดทิศทางขององค์กร
4.14
0.67
มาก
2
3. ด้านการกาหนดกลยุทธ์
4.16
0.66
มาก
1
4. ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์
4.08
0.65
มาก
3
5. ด้านการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
4.02
0.66
มาก
4
โดยรวม
4.07
0.66
มาก
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ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลในประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.02, S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการกาหนดกลยุทธ์ (x̅=4.16, S.D.=0.66) ด้านการกาหนดทิศทางขององค์กร
(x̅=4.14, S.D.=0.67) ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (x̅=4.08, S.D.=0.65) ด้านการควบคุมและประเมิน ผล
กลยุทธ์ (x̅=4.02, S.D.=0.66) และด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (x̅=3.95, S.D.=0.66) ตามลาดับ
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน
ประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่ า น้ าหนั ก ความส าคั ญ ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ กระบวนการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห าร
̂tot)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย โดยภาพรวม (Y
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการตามลาดับ
B
S.E.
t
Sig
β
ความสาคัญ
1. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (X5) 0.422 0.040 0.452 21.221 0.000**
2. ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร (X4)
0.354 0.042 0.374 10.114 0.000**
3. ด้านธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม (X3)
0.218 0.047 0.239 8.256 0.001**
4. ด้านการสร้างจิตพิสัย (X2)
0.185 0.041 0.195 4.354 0.001**
5. ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (X1)
0.138 0.039 0.167 4.145 0.000**
ค่าคงที่
1.458
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
0.935
ประสิทธิภาพในการทานาย (R2)
0.898
ประสิทธิภาพในการทานายที่ปรับแล้ว
0.894
ความคลาดเคลื่อนในการทานาย
0.11468
**นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย ได้แก่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (X5) โดยมีค่าน้าหนัก
เท่ากับ 0.422 ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร (X4) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.354 ด้านธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วม
(X3) โดยมี ค่ า น้ าหนั ก เท่ า กั บ 0.218 ด้ า นการสร้ า งจิ ต พิ สั ย (X2) โดยมี ค่ า น้ าหนั ก เท่ า กั บ 0.185 และ
ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (X1) โดยมีค่าน้าหนักเท่ากับ 0.138 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ
0.935 ประสิทธิภาพในการทานายได้ร้อยละ 89.80 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานายร้อยละ
11.468 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถสร้างสมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และได้
สมการการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐานดังนี้

220

Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Vol.3 No.3 (September- December 2021)

สมการการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบ
̂tot = 1.458 + 0.422(X5) + 0.354(X4) + 0.218(X3) + 0.185(X2) + 0.138(X1)
Y
สมการการถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
Ẑtot = 0.452(X5) + 0.374(X4) + 0.239(X3) + 0.195(X2) + 0.167(X1)
นอกจากนี้ ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อค้นพบเชิงปริมาณ นั่นคือ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารการอุดมศึกษาเห็นด้วยกับปัจจัยทั้ง 5 ด้าน แต่ยังมีปัจจัยบางประการที่ควรคานึงถึง ได้แก่
กระบวนการรับมือกับการพลิกโฉมทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ
การพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อการศึกษา เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทางานของ
บุคลากร ดังนั้น ควรมีการกาหนดรูปแบบหรือกลไกในการรับมือกับการพลิกโฉมทางการศึกษาด้วยย่ อ มมี
ความสาคัญต่อผู้เป็นนักการบริหารจัดการอุดมศึกษาในภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต ผู้เชี่ยวชาญยังกล่าว
เสริมอีกว่า กลยุทธ์ขององค์กรเป็นสิ่งสาคัญที่จะกาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้ ดังนั้น
การทาความเข้าใจและพยายามศึกษาองค์กรที่ประสบผลสาเร็จในการใช้กลยุทธ์เพื่อการจัดการ จะทาให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรให้ประสบความสาเร็จและ
จะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาเลื อ กกลยุ ท ธ์ แ ละประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ องค์ ก ร การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ เ ป็ น
การบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์กรเป็นส่วนประกอบและอาศัยการวางแผนอย่างมี
ขั้นตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์นั้นจะเป็นการบริหารแบบองค์รวม ผู้นาที่มีความสามารถจะต้องอาศั ย
กลยุทธ์ในการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับองค์กร และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
โดยไม่ทาให้เกิดความล้มเหลว หรืออาจกล่าวได้ว่ากลยุทธ์ที่ดีแต่ล้มเหลวจะไม่สามารถนาความสาเร็จมาสู่
องค์กรได้ ดังนั้ น ทั้งกลยุ ทธ์และผู้ บริ หารที่เป็ นผู้ ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติจึงมี
ความสาคัญเท่าเทียมกัน

อภิปรายผล
จากผลของการวิจัย ที่กล่าวมาทั้งหมด คณะผู้วิจัยขอนาเสนอประเด็นสาคัญที่เป็นค้นพบและนามา
สรุปอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ กระบวนการบริ ห ารเชิง กลยุ ท ธ์ข องผู้ บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ได้ดังนี้
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านภาวะผู้ นาของผู้บริหาร และด้านธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วม
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเห็นความจาเป็นของปัจจัยที่จะส่งผลต่อการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของผู้บริห ารที่จะต้องแสดงความเข้าใจถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การมีภาวะผู้นา และการมีธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ เพื่อให้การบริหาร
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มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังที่ Sababi et al. (2014), Suherlan (2017) และ Sajwani et al.
(2021) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัย สาคัญที่ส่งผลให้การบริหารเชิงกลยุทธ์บรรลุผลสาเร็จ ได้แก่ ศักยภาพ บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ บริห าร นวัตกรรมและเทคโนโลยี การกาหนดทิศทางและกระบวนการ
บริหารกลยุทธ์ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยอาศัยเครื่องมือการบริหาร
สมัย ใหม่ที่มีป ระสิ ทธิภ าพประกอบด้ว ย อีกทั้งผู้ บริห ารควรกาหนดมาตรการในการนาระบบไอซีทีที่เป็น
ประโยชน์ มาใช้กับ การพัฒ นาองค์กรเพื่อเสริมสมรรถนะขององค์กรให้ เป็นองค์กรเชิงดิจิทัล (Laudon &
Laudon, 2019) โดยสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Hladchenko (2015) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การใช้
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในมหาวิทยาลัยโดยใช้กระบวนการ Balance Scorecard เพื่อวินิจฉัยและทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่สนับสนุนและยับยั้งการนารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ ผลการวิจัยพบว่า
มีปัจจัยที่สนับสนุนการนารูปแบบการวางแผนกลยุทธ์มาใช้ ได้แก่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นต้น
2. ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ดังนี้ ด้านการกาหนดกลยุทธ์ ด้านการกาหนด
ทิศทางขององค์กร และด้านการปฏิบั ติตามกลยุทธ์ ทั้งนี้เป็นเพราะการบริห ารเชิงกลยุทธ์มีความส าคั ญ
เนื่องจากการที่องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารที่ดีต้องรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งส่งผลให้ต้องปรับวิธีการบริหารให้ทันต่อสถานการณ์ การกาหนดทิศทางขององค์กร
การนากลยุทธ์ที่วางไว้ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งประเมินและควบคุมกลยุทธ์ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่ ว นเกี่ย วข้องที่สั มพัน ธ์กับ สภาพแวดล้ อมที่ทาให้ องค์ กรบรรลุ เป้าหมายได้ ดังที่ Beckers et al. (2015)
ได้สรุปการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า เป็นหลักการบริหารที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคมที่มีการ
แข่งขันสูง ดังนั้นผู้บริหารต้องใช้กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง มีการปรับปรุงและ
สร้ า งแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ สร้ า งข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ตลอดเวลา โดยสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Eacott (2008)
และ Mushketova et al. (2018) ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า การใช้การบริหาร
เชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ผู้ มีส่วนร่วมเข้ามาทางานร่วมกันย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพฤติกรรมในแง่ของการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณค่า
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน
ประเทศไทย ได้แก่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร ด้านธรรมาภิบาล
และมีส่วนร่วม ด้านการสร้างจิตพิสัย และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แสดงให้เห็นว่าทุกปัจจัยย่อมส่งผล
ต่อกระบวนการบริ ห ารเชิงกลยุ ทธ์ของผู้ บริห ารมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งสิ้ น ทั้งนี้เป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายให้มีประสิทธิผลโดยอาศัยทักษะภาวะผู้ นาแบบ
ปรับตัว (Adaptive Leadership) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างจิตพิสัย รวมถึงธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ดังที่ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และคณะ (2564) และ Sengupta et al. (2020) ได้ระบุว่า
ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทในการดาเนินการปฏิรูป องค์กร การบริหารจะประสบความสาเร็จได้นั้นต้องอาศัย
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ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่ดี และความมีคุณธรรมของผู้นาในสถาบันการศึกษานั่นเอง โดยสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Mahat & Goedegebuure (2016) ที่ค้นพบว่า ในกระบวนการบริหารการศึกษายุคใหม่ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ตามบริบทที่เปลี่ยนไป
ซึ่งเป็นความจาเป็นที่ผู้บริหารการศึกษาต้องสนใจใฝ่รู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจะ
สามารถปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีสมรรถนะที่ดีและเหมาะสมกับองค์กรเชิงดิจิทัล เพื่อที่จะทาให้การบริหาร
จัดการองค์กรอยู่รอดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Edwards &
Ashida, 2021) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่พบว่า ในการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ต้องอาศัยกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ประกอบด้ว ยการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้บริหาร การมีธรรมาภิบาลและมีส่วน
ร่ ว มของบุ คลากร รวมถึง การจั ดการทรั พยากรมนุษย์ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ บริห ารสู งสุ ดของสถาบันควร
นามาใช้ปรับปรุงหรือปฏิรูปไปตามกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืน

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลในประเทศไทย พบองค์ความรู้ที่สามารถสรุปเป็นแผนภาพที่ 2 ดังนี้
การบริหารเชิงกลยุทธ์
(1) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
(2) การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(3) การสร้างจิตพิสัย
(4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(5) ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
(2) การกาหนดทิศทางขององค์กร
(3) การกาหนดกลยุทธ์
(4) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
(5) การควบคุมและประเมินกลยุทธ์

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในประเทศไทย

แผนภาพที่ 2 แสดงปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในประเทศไทย
จากแผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาวะผู้นาของผู้บริหาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสร้างจิตพิสัย
และธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม ส่วนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม การกาหนดทิศทางขององค์กร การกาหนดกลยุ ทธ์
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ทั้งปัจจัยและกระบวนการสามารถนามา
กาหนดรูปแบบของการบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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สรุป
คณะผู้วิจัยขอนาเสนอประเด็นสาคัญที่เป็นค้นพบและนามาสรุปตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ระดั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่อ กระบวนการบริ ห ารเชิง กลยุ ท ธ์ข องผู้ บริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ได้ดังนี้
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านภาวะผู้นาของผู้ บริหาร และด้านธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วม
2. ระดับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับ ดังนี้ ด้านการกาหนดกลยุทธ์ ด้านการกาหนด
ทิศทางขององค์กร และด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในประเทศไทย ได้ แ ก่ ด้ า นนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา ด้ า นภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
ด้านธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วม ด้านการสร้างจิตพิสัย และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 1 พบว่ า ปั จ จั ย การบริ ห ารของผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์อยู่ในอันดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัย ยุคใหม่
ควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการบุคลากรในสถาบันตามระดับความรู้ความสามารถของแต่ละคนอย่าง
เต็มทีโ่ ดยยึดหลักสากล
1.2 จากผลการวิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ 2 พบว่ า กระบวนการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลด้านการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ ในอันดับสุ ด ท้าย ดังนั้น
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรมีการจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สรุป และจัดลาดับ
สภาพปัญหาเพื่อนาไปการวางแผนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
สถาบันให้ได้มากที่สุด
1.3 จากผลการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อ 3 พบว่า ปัจจัยทุกปัจจัยส่งผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดังนั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงควรพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะการบริหารทั้ง 5 ด้าน โดยนามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยโดยมุ่งสร้าง
ผลประโยชน์ให้แก่สถาบันเป็นหลัก
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสะท้อนให้ เห็นภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ ภายใต้วิถีปกติใหม่
และวิถีถัดไป (New and Next Normal) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลต่อไป
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งให้ครบทุกมิติตามบริบทของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อ ให้ ได้
รูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งในบริบทที่ต่างกัน เพื่อให้ได้คาตอบที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
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