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บทคัดย่อ

 การวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นการ

วิจัยผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพือ่การพฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยนื 2) ศกึษาสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของกลยทุธ์การบริหารมหาวทิยาลยั

ราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการ

บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ขั้นตอนที่ 2 

ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ โดยใช้แบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากลยุทธ์การบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยการสนทนากลุ่ม

 ผลการวิจัยพบว่า

 องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ประกอบไป

ด้วย 1) การบริหารงานด้านการผลิตบัณฑิต 2) การบริหารงานวิจัย 3) การบริหารงานด้านการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม 4) การบริหารด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) การบริหารด้านการผลิตครู

และส่งเสริมวิทยฐานะครู และ 6) การบริหารด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี

 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ

พฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยนืพบว่า ค่าเฉลีย่ของสภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การ

พัฒนาท้องถ่ินอย่างยัง่ยนืสงูกว่าสภาพปัจจุบนัของการบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถ่ินอย่าง

ยัง่ยนืทกุด้าน 

 ผลการพฒันากลยทุธ์การบรหิารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยนืประกอบด้วย

  3.1 กลยทุธ์การบริหารทีย่ัง่ยนื โดยการบริหารโดยใช้แผนเป็นฐาน การน�าแผนไปใช้ และ การ

ติดตามและประเมินผล

* อาจารย์ประจ�าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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  3.2 กลยุทธ์การด�าเนินงานตามพันธกิจ โดยการผลิตบัณฑิต การส่งเสริมการวิจัยและ การให้

บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ, การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Abstract

 The purposes of this mixed-method research were to 1) study and analyze the 

components of the management of Rajabhat Universities for sustainable local development, 

2) study the current condition and the desirable condition of strategic management of 

Rajabhat Universities for sustainable local development. and 3) develop the strategic management 

of Rajabhat Universities for sustainable local development. The research was divided into 

three stages, namely: stage 1 study and analyze the components of the management of 

Rajabhat universities for local development by conducting the in-depth interviews, stage 2 

study the current condition and the desirable condition by using questionnaire and stage 

3 develop the strategic management of Rajabhat Universities for sustainable local development 

by focus group discussion.

 The research findings showed that

  1.  The components of the management of Rajabhat Universities for sustainable 

local development consisted of (1) the administration of graduate production, (2) research 

administration, (3) academic - service administration for society (4) the management of 

arts and culture preservation, (5) the management of teacher production and promotion, 

and (6) the management of the technology improvement, transfer and development.

 2.  The overall average of the desirable condition of the strategic management of 

Rajabhat Universities for sustainable local development was higher than the current condi-

tion in every aspect.

 3.  The development of strategic management of Rajabhat Universities for sustain-

able local development comprised the following:

  3.1 sustainable management strategies using a base plan, implementing the plan, 

monitoring and evaluating.

  3.2 Mission implementation strategy producing the graduates, promoting re-

searches, providing academic services to communities.

Keywords: Strategic Management of Rajabhat Universities, Sustainable Local Development
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◆  ปนิดา เนื่องพะนอม 

บทน�ำ

 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีความหลากหลายในด้านขนาด งบประมาณที่ใช้ในการ

ด�าเนินการ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน แต่ที่มีความใกล้ชิดท้องถิ่นและมีกฎหมายรองรับถึงการเป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาใน

ประเทศไทยมเีพยีงมหาวิทยาลยัราชภัฏเท่านัน้ ทีก่ฎหมายก�าหนดให้ท�าหน้าทีเ่ป็น “สถาบนัอุดมศึกษา

เพือ่การพฒันาท้องถิน่” (พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547, มาตรา 7) ซ่ึงความในมาตรา 7 

ได้ระบุไว้ว่า ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา

ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและ

พัฒนาเทคโนโลยี ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ดังนั้นการบริหารงาน

ตามภารกจิจงึต้องยดึท้องถิ่นเป็นศนูย์กลาง ในยคุทีม่ีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

อันเนื่องมาจากกระแสยุคไร้พรมแดนของโลกเช่นนี้ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างมหาศาล 

กลุม่ผู้ถกูกระทบและเสยีเปรยีบมากคือผู้อยูใ่นท้องถ่ินชนบททีห่่างไกลและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ทั้งหลาย หากปราศจากการช่วยเหลือสนับสนุน ย่อมท�าให้วิถีชีวิตของผู้คนเหล่าน้ีกระทบกระเทือน

อย่างแน่นอน การมสีถาบนัอุดมศึกษาเข้าไปช่วยเหลอืย่อมเป็นสิง่ท่ีดีอย่างยิง่ เมือ่มหาวทิยาลยัราชภัฏ

ประกาศตัวเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทุกฝ่ายจึงคาดหวังอยากเห็นบทบาทของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่องนี้อย่างจริงจัง การมีบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

กคื็อบทบาทปกติท่ีสถาบนัอุดมศึกษาพงึกระท�านัน่เอง เพยีงแต่ปรบัให้มเีป้าหมายไปทีท้่องถิน่ คือ เพือ่

ประชาชนในพื้นที่บริการของสถาบันให้มากข้ึน สถาบันอุดมศึกษาเช่นนี้อาจต้องเน้นการพัฒนาองค์

ความรู้และน�าไปสู่การปฏิบัติ มากกว่าการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ซ่ึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายต้ังกระจายอยู่ทั่วประเทศ ประมาณว่าแห่งหนึ่งมีเขตพื้นที่บริการ 2-3 

จงัหวดั เท่านัน้ ยกเว้นทีม่ทีีต้ั่งอยูใ่นกรงุเทพมหานคร แต่ละแห่งมกัมเีขตบรกิารทีชั่ดเจน และสามารถ

บริการการศึกษาได้อย่างกว้างขวางทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิตหลายสาขาวิชา ทั้งด้าน

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงวิทยาการ

จัดการต่าง ๆ สาขาวิชาที่จัดสอนจึงมีความเหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้อง

ถิ่นอยู่มาก

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกับท้องถิ่นมีความผูกพันสืบมายาวนาน ต้ังแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น

เพียงโรงเรียนฝึกหัดครู เมื่อ พ.ศ. 2435 นับเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งต่อมา

ได้พัฒนาเป็นวิทยาลัยครู ในความผูกพันกับท้องถิ่นมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของ

วทิยาลยัครอูย่างกว้างขวางมากยิง่ขึน้ด้วย จากนัน้เมือ่วันที ่24 มกราคม พ.ศ. 2538 มกีารเปลีย่นแปลง

ครัง้ส�าคัญอีกครัง้กคื็อได้มกีารจดัต้ังสถาบนัราชภัฏแทนวทิยาลยัคร ูโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

ภูมพิลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้แก่สถาบนัราชภัฏทัว่ประเทศ (ราชกจิจานเุบกษา 
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  กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก. 2538) ตามมาตรา 7 ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้อง

ถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท�าการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ

ครูบทบาทและภารกิจเหล่านี้นอกจากจะมุ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาและสนองตอบความต้องการของ

ท้องถิ่นเป็นหลักแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนใน

ท้องถิ่น ได้พัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติและท้องถ่ิน ต่อมาเมื่อ 

พ.ศ. 2547 สถาบนัราชภัฏ ได้เปลีย่นเป็นมหาวทิยาลยัราชภัฏ ทัง้นีก้ารเปลีย่นสถานะกเ็พือ่ตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่นให้กว้างมากขึ้น ดังก�าหนดในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ว่าให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง

ปัญญาแผ่นดิน ฟ้ืนฟหูลงัการเรยีนรู ้เชิดชูภูมปัิญญาของท้องถิน่ สร้างสรรค์ศิลปวทิยา เพือ่ความเจรญิ

ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม

วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่ สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา

เทคโนโลยี ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547, มาตรา 7) และด้วยข้อกฎหมายนี้ถือเป็นจุดเด่นที่ท�าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง

จากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ๆ  ในการท�าหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สืบเนื่องจาก

กฎหมายเปิดโอกาสให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ภารกิจหน้าที่นี้จึงเป็นสิ่งที่ก่อให้

เกดิความภาคภูมใิจแก่ชาวราชภัฏ ในการได้รบัมอบหมายให้ท�างานให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ ตาม

ความหมายของค�าว่า “ราชภัฏ” ซึ่งหมายความว่า “คนของพระราชา” ดังนั้นการจัดระบบบริหารการ

ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้ เพราะการบริหาร

จัดการนัน้ครอบคลมุกจิกรรมในการด�าเนนิการต่าง ๆ  ทางการศึกษาไว้หมด รปูแบบของการบรหิารจดัการ

ของแต่ละที่เปลี่ยนแปลงได้และมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) ในตนเองในแต่ละพื้นที่ คือมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนในตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา 

 ที่ผ่านมาสังคมไทยยังไม่เห็นทิศทางในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่จุดมุ่งหมาย

ที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจน แม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งจะ

พยายามผลักดันให้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อท้องถิ่นอยู่มากมายก็ตาม อุปสรรคส�าคัญของมหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏถูกกระแสธุรกิจการศึกษาครอบง�า กล่าวคือ ผู้รับ

บรกิารการศึกษาจะขึน้อยูกั่บความสามารถในการจ่ายเงิน และสภาพของชุมชน วชิาการกลายเป็นหน่วย

ธุรกิจการศึกษา ไม่มีพื้นที่ส�าหรับชุมชนท้องถิ่นคนด้อยโอกาสและคนส่วนมากไม่สามารถเข้าถึง การ

สร้างและ การแสวงหาความเป็นเลศิหลดุลอยจากสงัคม ไม่สามารถเช่ือมโยงชุมชนหรอืท้องถิน่ได้ แต่

มกัจะเกีย่วแน่นกบัธรุกิจหรอืขยายความร่วมมอืกับต่างประเทศทีเ่น้นการผลติบณัฑติเป็นหลกั ฐานการคิด 
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ไม่มีชุมชน ไม่มีท้องถิ่น ทิศทางการบริหารจัดการห่างไกลจากตัวปัญหาของสังคม ปัญหาท้องถิ่นหรือ

ความขดัแย้งในชุมชนท้องถ่ิน หลกัสตูรเป็นแบบยดึวชิาเป็นตัวต้ังโดยไม่ยดึปัญหาหรอืความรูใ้นท้องถิน่

หรือองค์ความรู้ที่ค้นพบใหม่เป็นแกนหรือตัวต้ัง การบริหารจัดการทั้งในระดับสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย คณะและโปรแกรมวิชาไม่สะท้อนการมีส่วนร่วมทั้งในเชิงองค์ประกอบคณะกรรมการ 

การก�าหนดทิศทาง การตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ตลอดจนไม่มีการเน้นปลูกฝังและ

ขัดเกลานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 จากการประเมินเบื้องต้นปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงไม่กี่แห่งจากจ�านวน 40 แห่งที่ได้

รับการยอมรับว่าทุ่มเททรัพยากรให้กับการพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่นอย่างจริงจัง สาเหตุที่

ท�าให้สถาบันราชภัฏสนองการพัฒนาท้องถิ่นได้น้อย เนื่องจากสถาบันราชภัฏมีปัญหาโครงสร้างบาง

ประการที่เป็นอุปสรรคและปัญหาด้านการจัดการ กล่าวคือสถาบันราชภัฏทั้ง 40 แห่งใช้หลักสูตรจาก

ส่วนกลางทั้งสิ้น มีวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถ่ินน้อยและไม่เป็นที่สนใจของผู้เรียน ผู้บริหารไม่เอาใจใส่

เรื่องของท้องถิน่อย่างจริงจงั อาจารย์มภีาระงานสอนมากกว่า 20 ชัว่โมงต่อสัปดาห ์(สมพงศ์ บญุเลศิ,

2546) ซึ่งไม่รวมภาระงานบริหารและงานบริการ อีกทั้งงานพิเศษในโครงการต่าง ๆ ท�าให้ไม่มีเวลาที่

จะจัดกจิกรรมอย่างอ่ืน งานวจิยัในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกับท้องถ่ินเป็นผลงานทีถู่กสงัคมเรยีกร้องมากทีส่ดุ 

ผลงานวิจัยที่มีอยู่ยังคงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท้องถิ่น มิได้มีส่วนร่วม

ในการต้ังโจทย์ศึกษาวจัิย งานวจัิยส่วนหนึง่เป็นงานเลก็ ๆ  เฉพาะกิจ ขนาดงานวจัิยและพฒันาทีเ่กิดผล

ในทางปฏิบติั และจากการท่ีสถาบนัราชภัฏแต่ละแห่งได้งบประมาณจากส่วนกลางเพยีงร้อยละ 40-50 

ของค่าใช้จ่าย สถาบนัจึงเปิดสอนหลกัสตูรพเิศษต่าง ๆ  เพือ่หารายได้ซ่ึงเป็นการเพิม่ภาระงานสอนของ

ครอูาจารย์ อย่างไรกต็าม จรสั สวุรรณเวลา (2542, น. 13-14) ซ่ึงกล่าวว่าการบรหิารสถาบนัอุดมศึกษา

ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ต่อเนื่อง การวิจัย การให้บริการรูปแบบต่าง ๆ หรือการชี้น�าด้วยวิชาการต้อง

ตรงตามทีส่งัคมต้องใช้ ทัง้นีต้้องปรบัการอุดมศึกษาไม่ใช่เป็นไปเพือ่อุดมศึกษาแต่เพือ่สงัคม โดยด�าเนนิ

การตามความจ�าเป็นของสังคม อุดมศึกษาที่มีเป้าหมายไม่ตรงกบัปัญหาของสงัคมเป็นความด้อยทีต้่อง

แก้ไข จากเหตุผลดังกล่าวมาผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ   

สนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซ่ึงผลการ

วิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถาบันเพื่อน�าไปใช้ในการวางแผน ก�าหนดนโยบายให้บริหารงาน

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ความต้องการของท้องถิ่น และความเหมาะสมตามศักยภาพที่เป็นอยู่ 

อันส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และน�าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มีความ

มั่นคงยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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 2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

 3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กำรบริหำรมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิน่

 ใช้แนวคิดการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม

ภารกิจสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน (ประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการ, 2551) และมาตรา 7 แห่งพระราช

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 ด้าน ประกอบด้วย

1. การบริหารด้านการผลิตบัณฑิต

2. การบริหารด้านการวิจัย

3. การบริหารด้านการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม

4. การบริหารด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

5. การบริหารด้านการผลิตครูและส่งเสริม

วิทยฐานะครู

6. การบริหารด้านปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี

กระบวนกำรบริหำร

ใช้การสังเคราะห์แนวคิดกระบวนการบริหารดังนี้

1. การวางแผน (Planning)

2. การน�าแผนไปปฏิบัติ (Implementation)

3. ประเมินผล (Evaluation)

แนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

 ใช้การสังเคราะห์แนวคิดของ 

Ontario Learning for Sustainability 

Partnership (OLSP) (1996), UNESCO 

(1997), พระพรหมคุณาภรณ์ (2554)

 1. การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้าน 

  เศรษฐกิจ

 2. การพัฒนาที่มีความยั่งยืนด้านสังคม

 3. การพฒันาทีม่คีวามมัน่คงและ          

  สิ่ง แวดล้อม  

กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน

ใช้การสังเคราะห์ตามแนวคิดของ Certo, & Perter (1991) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ SWOT 

2. การก�าหนดกลยุทธ์

3. การปรับปรุงกลยุทธ์

กลยุทธ์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย



138

◆  ปนิดา เนื่องพะนอม 

ขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำรวิจัย

 การวิจัยกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน มีขั้นตอน

ในการด�าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ

การพฒันาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื กลุม่ตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ ผู้บรหิารระดับสงูของมหาวทิยาลยัราชภัฏ

จากเกณฑ์การแบ่งเขตภูมิศาสตร์โดยเจาะจงเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้ก่อต้ังเคียงคู่ท้องถิ่นมา

ยาวนาน จ�านวน 5 มหาวทิยาลยัราชภัฏ เครือ่งมอืเป็นแบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึเกีย่วกับองค์ประกอบ

ของการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื วเิคราะห์ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์

เนื้อหา ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 

  ขัน้ตอนที ่2   ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ อธกิารบดี 

จ�านวน 1 คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จ�านวน 1 คน รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องดูแลเกี่ยวกับการ

บริหารงานท้องถิ่น จ�านวน 1 คน คณบดีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น จ�านวน 2 คน ประธานสภา

คณาจารย์และข้าราชการ 1 คน ผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 คน จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏจ�านวน 38 แห่ง จ�านวน 266 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและ

สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า PNI
modified

 และ

วิเคราะห์เนื้อหา 

  ขัน้ตอนที ่3 พัฒนากลยทุธก์ารบรหิารมหาวทิยาลัยราชภฏัเพื่อพัฒนาท้องถิน่อยา่งยัง่ยืน 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ จ�านวน 7 คน ด�าเนนิการสนทนากลุม่เพือ่พฒันากลยทุธ์การบรหิาร

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สรุปผล

 1.  องค์ประกอบของกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน

ประกอบไปด้วย 1) การบริหารงานด้านการผลิตบัณฑิต 2) การบริหารงานวิจัย 3) การบริหารงานด้าน

การให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคม 4) การบรหิารด้านการท�านบุ�ารงุศิลปะและวฒันธรรม 5) การบรหิาร

ด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ 6) การบริหารด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยี

 2.  สภำพปัจจุบันและสภำพที่พึงประสงค์ของกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำร

พัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน

  2.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จากสภาพแวดล้อมภายใน
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   2.1.1 จ�าแนกตามกระบวนการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกตาม

รายด้านพบว่า ด้านการวางแผน และ ด้านการน�าแผนไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ด้านการประเมนิผล     

อยูใ่นระดับปานกลาง 

   2.1.2 จ�าแนกตามองค์ประกอบของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมือ่จ�าแนกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทกุด้าน เรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย 

ดังนี้ การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้านสังคม การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา

ที่มีความยั่งยืนทางด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม

   2.1.3 จ�าแนกตามองค์ประกอบของการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภัฏ ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เมือ่จ�าแนกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทกุด้าน เรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย 

ดังนี ้การบรหิารด้านการผลติครแูละส่งเสรมิวิทยฐานะคร ูการบรหิารด้านการท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม 

การบรหิารงานด้านการผลติบณัฑติ การบรหิารด้านปรบัปรงุ ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี การบรหิาร

ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม การบริหารงานด้านการวิจัย

  2.2 สภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่อย่าง

ยั่งยืนจากสภาพแวดล้อมภายใน

   2.2.1 จ�าแนกตามกระบวนการบรหิาร ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่จ�าแนกตาม

รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการน�าแผนไป

ปฏิบัติ ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผล 

   2.2.2  จ�าแนกตามองค์ประกอบของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด เมื่อจ�าแนกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย ดงันี้ การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้านสังคม การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม 

   2.2.3  จ�าแนกตามองค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยภาพรวม 

จ�าแนกตามองค์ประกอบของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนก

ตามรายด้านพบว่าอยูใ่นระดบัมาก 2 ด้าน คอื การบริหารด้านการท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม การบริหาร

ด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ระดับมากที่สุด 3 ด้าน คือ การบริหารงานด้านการวิจัย    

การบริหารด้านปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารงานด้านการผลิตบัณฑิต และ     

การบริหารด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม การบริหารงานด้านการวิจัย 

  2.3 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืนพบว่า ค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร

มหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่อย่างย่ังยนืสงูกว่าสภาพปัจจุบนัของการบรหิารมหาวิทยาลยั

ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทุกด้าน
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 3.  กลยุทธ์กำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน

  3.1  กลยุทธ์การบริหารที่ยั่งยืนได้แก่

    1.  กลยทุธ์การบรหิารโดยใช้แผนเป็นฐานมกีารวางแผนในการบรหิารโดยการมส่ีวน

รว่มของท้องถิ่นทีอ่ยูใ่นพื้นทีบ่รกิารโดยน�าเอาแนวคดิหรือองค์ความรูพ้ื้นฐาน หรือภมูหิลังของท้องถิ่น

เป็นแกนหลักในการวางแผน

    2.  กลยุทธ์การน�าแผนไปใช้ โดยการน�าเอาแผนที่ร่างขึ้นโดยท้องถิ่นของตนเองไป

ใช้ให้ตรงกับความต้องการของท้องถ่ิน ที่ยึดจากแนวคิดหรือองค์ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลังของ        

ท้องถิ่นไปใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

    3. กลยุทธ์การติดตามและประเมินผล โดยการติดตามและประเมินผลการน�าเอา

แผนไปใช้ในการพัฒนาโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และมีการน�าเอาผล  

การติดตามและประเมนิผลของคณะกรรมการเข้าสูท่ีป่ระชุมเพือ่ด�าเนนิการแก้ไขจดุบกพร่องของแผน 

ที่ด�าเนินการอยู่ในระยะเวลาทุก ๆ ไตรมาส

  3.2  กลยุทธ์การด�าเนินงานตามพันธกิจ ได้แก่

    1.  กลยทุธ์การผลติบณัฑติ โดยการผลติบณัฑติในสาขาทีท้่องถิน่มคีวามต้องการ มกีาร

สร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นเพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่น

    2.  กลยุทธ์ส่งเสริมการวิจัย โดยการด�าเนินการส่งเสริมการวิจัยท้องถิ่นโดยสถาบัน

ร่วมกับท้องถิ่น ร่วมกันสร้างแนวทางในการส่งเสริมการวิจัยของท้องถิ่น

    3.  กลยุทธ์การให้บรกิารทางวิชาการแก่ท้องถิน่ โดยการเปิดศูนย์ย่อยเพือ่ให้บรกิาร

ข้อมูลทางวชิาการแก่ท้องถ่ิน และสร้างแหล่งเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัแต่ละท้องถิน่โดยมุง่ให้ท้องถิน่เป็น       

แกนน�าในการสร้าง

อภิปรำยผล

 ในการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    

ผู้วิจัยด�าเนินการอภิปรายผลดังนี้

  1. องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประกอบไปด้วย 1) การบริหารงานด้านการผลิตบัณฑิต 2) การบริหารงานวิจัย 3) การบริหารงานด้าน

การให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคม 4) การบรหิารด้านการท�านบุ�ารงุศิลปะและวฒันธรรม 5) การบรหิาร

ด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ 6) การบริหารด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
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  กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคล้องตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีภารกิจหลักเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้แก่ 1) การสอน 2) การวิจัย       

3) การบรกิารวิชาการแก่สงัคม และ 4) การท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม และเนือ่งจากมหาวิทยาลยัราชภัฏ

ต้ังกระจายอยู่ทั่วประเทศในชนบทเป็นส่วนใหญ่ จึงมีภารกิจที่ส�าคัญอย่างยิ่ง คือ การเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงท�าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัย       

แห่งอ่ืนอย่างชัดเจนโดยความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547           

ให้มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพือ่การพฒันาท้องถิน่ทีเ่สรมิสร้างพลงัปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟู

หลงัการเรยีนรู ้เชิดชูภูมปัิญญาท้องถิน่  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพือ่ความก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนื

ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้มีแนวทางการ

บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประกอบไปด้วย 1) การบริหารงานด้านการผลิต

บณัฑติ  2) การบรหิารงานวิจยั 3) การบรหิารงานด้านการให้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคม 4) การบรหิาร

ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) การบริหารด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ 

6) การบริหารด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวความ

คิดการพฒันาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากความล้มเหลวในการพฒันาประเทศทีไ่ม่สามารถท�าให้คนในประเทศ

อยูดี่มสีขุได้ จึงต้องแสวงหาทางออกทีน่�าไปสูเ่ป้าหมายในการพฒันาประเทศร่วมกนัของคนในชาติโดย

มเีป้าหมายสงูสดุคือการพฒันาคนให้มคุีณภาพคุณธรรมและความสขุ ก่อเกดิให้ท้องถิน่มคีวามเข้มแขง็

และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะน�ามาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลให้คนมีความสุขอย่างแท้จริง 

การพัฒนาที่บูรณาการให้เกิดองค์รวมคือ องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะมาประสานกันครบองค์

และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือ มีดุลยภาพกล่าวคือธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการ

เข้าด้วยกันจะท�าให้เกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม 

ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของสบพนัธ์ ชิตานนท์ (2549) ทีก่ล่าวว่า “การพฒันาทีบ่รูณา ให้เกดิองค์รวม 

คือ องค์ประกอบทั้งหลายที่เก่ียวข้องจะมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกย่างหนึ่งคือ มี

ดุลยภาพ กล่าวคือธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน จะท�าให้เกิดสภาพที่

เรยีกว่าเป็นภาวะยัง่ยืนทัง้ในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม การคุ้มครองสภาพแวดล้อมควบคู่

ไปกบัการพฒันาเศรษฐกจิ โดยใช้มนษุย์เป็นแกนกลางการพฒันาเพือ่สร้างให้เกดิความสมดุล ระหว่าง

คนธรรมชาติ และสรรพสิ่ง เพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ไม่ท�าลายล้างกัน ทุกสิ่งในโลกก็จะ

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง” และสอดคล้องกับแนวคิดของ     

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต) (2549, น. 23-35) ทีก่ล่าวว่าการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันา

ทีย่ัง่ยนืว่า จะต้องเริม่จากสร้างรากฐานความคิดใหม่ขึน้มาก่อน การฝึกฝนพฒันาตนเองของมนษุย์เป็น

หลักแกนกลางที่ส�าคัญที่สุด และเครื่องวัดการพัฒนาของมนุษย์ที่แท้จริง คือ การมีความสามารถยิ่ง ๆ  
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ขึ้นไปในการท�าให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งทั้งหลายเกื้อกูลประโยชน์กันมากขึ้น เบียดเบียนกัน

น้อยลง ท�าให้โลกอุดมสมบูรณ์ งดงาม เหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างผาสุกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิด

การพัฒนา มนุษย์จะต้องจัดให้มีการศึกษาเพราะการศึกษาหมายถึงการพัฒนาคน ซึ่งได้ยอมรับแล้วว่า

เป็นแกนกลางของการพฒันาทีย่ัง่ยนื นอกจากนีก้ารพฒันาทีย่ัง่ยนืยงัเป็นการพฒันาท่ีบรูณาการให้เกดิ

องค์รวม คือ องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง

คือ มดุีลยภาพ กล่าวคือธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกจิจะต้องบรูณาการเข้าด้วยกนั จะท�าให้เกดิสภาพ

ที่เรียกว่าเป็นภาวะย่ังยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม การคุ้มครองสภาพแวดล้อม

ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้มนุษย์เป็นแกนกลางการพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดความสมดุล 

ระหว่างคน ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง เพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ไม่ท�าลายล้างกันทุกสิ่งใน

โลกก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง มุ่งเน้นตอบสนองความ

ต้องการพืน้ฐานของคน ทัง้ยคุปัจจุบนั และยคุต่อ ๆ  ไปและสร้างความสมดุลระหว่าง การพฒันาเศรษฐกิจ 

สังคม มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ท�าลายทรัพยากรซึ่งจะเป็นที่ต้องการของคนในอนาคต และไม่

ท�าให้มกีารสญูเสยีทนุของชาติ และทนุทางธรรมชาติและสิง่แวดล้อม หลกัการพฒันาแบบยัง่ยนืเป็นการ

พัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลในสามมิติดังที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ เนื่องจากทุกด้านล้วนแล้วแต่มีความ

สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันดังนี้ 1. มิติการพัฒนาด้านสังคมเป็นการพัฒนาคนและสังคมให้เช่ือมโยง

กบัการพฒันาเศรษฐกิจ ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมได้อย่างสมดุลโดยพฒันาคนไทยให้มผีลติ

ภาพสูงข้ึน ปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีส�านึกและวิถีชีวิตที่เกื้อกูลต่อ ธรรมชาติ มีสิทธิและ

โอกาสที่จะได้รับการจัดสรรและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มีระบบการจัดการทางสังคมที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายรวมทั้งมี

ทุนทางสังคมที่อยู่หลากหลายมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพมีการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความสมานฉันท์เอื้ออาทร 2. มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจ

ทีม่เีสถยีรภาพอย่างต่อเนือ่งในระยะยาวและเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกจิทีม่คุีณภาพ การพฒันาทาง

เศรษฐกจิจะต้องเป็นไปอย่างสมดุลและเอ้ือต่อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ เป็นระบบเศรษฐกจิทีม่คีวาม

สามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องน�ามาจากกระบวนการผลิตที่ใช้

เทคโนโลยสีะอาด ลดปรมิาณของเสยี ไม่ท�าลายสภาพแวดล้อม ไม่สร้างมลพษิทีจ่ะกลายมาเป็นต้นทนุ

ทางการผลติในระยะต่อไป  รวมทัง้เป็นข้อจ�ากัดของการเศรษฐกจิอย่างมปีระสทิธภิาพอย่างยัง่ยนื และ 

3. มิติการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่ 

คงไว้ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถพลกิฟ้ืนให้กลบัสูส่ภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มาก

ที่สุด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัยในการด�ารงชีพ ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งการจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล       

รวมถึงการชะลอการใช้ และน�าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ให้มากที่สุด
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  กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

 2. สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้อง

ถิน่อย่างยัง่ยนื พบว่า ค่าเฉลีย่ของสภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันา

ท้องถิน่อย่างยัง่ยนืสงูกว่าสภาพปัจจบุนัของการบรหิารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่อย่าง

ยั่งยืนทุกด้าน ซึ่่งแสดงว่าการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน

ยังไม่เป็นไปตามตามภารกิจสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ที่กล่าวว่า ปรัชญาหรืออุดมการณ์ใน

การพัฒนาจะต้องอยู่บนพื้นฐานหลักที่ว่าความยุติธรรมระหว่าง 2 ยุค หรือแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

มุมมองมนุษย์จะต้องปรับเปลี่ยนให้เปิดกว้าง ยอมรับความจริงกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะ

ติดตามมากับการกระท�าของตน มนุษย์จะต้องประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ 

จริยศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างข้อก�าหนดทั่วไปขึ้น โดยเริ่มจากปูพื้นฐานด้านนิเวศวิทยาและระบบ

นเิวศสร้างความเข้าใจถงึปฏิสมัพนัธ์ในระหว่างสิง่มชีีวิตด้วยกันเองและปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมทาง

กายภาพ ต่อจากนั้นก็ช้ีเห็นถึงหลักการถ่ายทอดพลังงานหรือสารวัฏจักรของสสาร การให้สสารหรือ

พลงังานหมนุเวียนในระบบนเิวศกจ็ะสร้างให้เกดิความคิดรวบยอดขึน้ ในระบบความคิดรวบยอดนีเ้อง

ท�าให้พร้อมที่จะน�าไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การด�าเนินการพัฒนายั่งยืน ประสบผล

ส�าเรจ็ตามความหมายของการพฒันาทีย่ัง่ยนืซ่ึงโดยทัว่ไปหมายถึงการพฒันาให้บรรลถึุงความต้องการ

ของมนุษยชาติในปัจจุบันโดยเฉพาะคนจน ในขณะเดียวกันก็ไม่ลดทอนหรือบังเบียดที่จะบรรลุความ

ต้องการของมนษุย์ในรุน่ต่อไปด้วย ซ่ึงนกันเิวศวทิยามคีวามเหน็ว่ามนษุย์จะต้องปรบัเปลีย่นวิธคิีดและ

วิธีทางแห่งการด�าเนินชีวิตของตนในปัจจุบันใหม่ ปรับโลกทัศน์ใหม่และค่านิยมระยะสั้น ๆ ให้มอง   

ยาว ๆ  และเน้นทีป่ระโยชน์ของโลกธรรมชาติเป็นเกณฑ์  ในการพฒันาทีย่ั่งยืนจะต้องผสมผสานแนวคิด

หรอืพยายามให้อยู่ในกรอบแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ นเิวศวทิยา และสงัคมวทิยา เพราะว่าการประสาน

หลักการทั้งสามเข้าด้วยกันเป็นหลักปฏิบัติการพัฒนา จะช่วยให้แนวทางหรือทิศทางการพัฒนาเป็นไป

ในทศิทางเดียวกนัหรอืมุง่ไปสูจุ่ดหมายไปสูอั่นหนึง่อันเดียวกนัอย่างสมบรูณ์  การเขยีนแนวคิดทีน่�าไป

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของนิเวศวิทยาแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันตามแต่หัวข้อปลีกย่อยหรือประเด็น

หลัก ๆ  ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2541) ได้กล่าวถึงการเขียนของ Miller G.Tyler (1994) ได้เขียนหรือ

แสดงออกมานั้น ย�้าให้มนุษย์เห็นว่าการประสานหลักการทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างผสมผสานเป็นรูปธรรม จะท�าให้มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

อยู่ควบคู่กันโดยสันติสุข สงบและยั่งยืน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (2545) ทีก่ล่าวถึงการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ในการพฒันาเพือ่

มุ่งไปสู่ความยั่งยืนของประเทศไทยนั้นได้มีการก�าหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา 4 ประการด้วยกัน 

ได้แก่ 1) คุณภาพ : สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) เสถียรภาพ และการปรับตัว : เศรษฐกิจเกิด

การขยายตัวอย่างมเีสถียรภาพทัง้ระดับภายในและภายนอกประเทศ 3) การกระจายการพฒันาอย่าง
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◆  ปนิดา เนื่องพะนอม 

เป็นธรรม : ประชากรมีสร้างความเท่าเทียมทั้งด้านเพศอาชีพรายได้ การศึกษา ความต้องการพื้นฐาน

ในการด�ารงชีพ และบรกิารพืน้ฐานทางสงัคม และ 4) การมรีะบบบรหิารจัดการทีป่ระชากรทกุภาคส่วน

ของสังคม มีโอกาสและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

 3. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ประกอบด้วย 

 3.1 กลยุทธ์การบริหารที่ยั่งยืน 

  1)  กลยทุธ์การบรหิารโดยใช้แผนเป็นฐาน  มกีารวางแผนในการบรหิารโดยการมส่ีวนร่วม

ของท้องถิน่ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีบ่รกิาร  โดยน�าเอาแนวคิดหรอืองค์ความรูพ้ืน้ฐาน หรอืภูมหิลงัของท้องถ่ินเป็น

แกนหลักในการวางแผน 

  2)  กลยุทธ์การน�าแผนไปใช้ โดยการน�าเอาแผนที่ร่างขึ้นโดยท้องถิ่นของตนเองไปใช้ให้

ตรงกับความต้องการของท้องถ่ิน ที่ยึดจากแนวคิดหรือองค์ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลังของท้องถิ่นไป

ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

  3)  กลยุทธ์การติดตามและประเมินผล โดยการติดตามและประเมินผลการน�าเอาแผน

ไปใช้ในการพัฒนาโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และมีการน�าเอาผลการ

ติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อด�าเนินการแก้ไขจุดบกพร่องของแผน     

ที่ด�าเนินการอยู่ในระยะเวลาทุก ๆ ไตรมาส 

  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแวนเลน, และฮันเกอร์ (Wheelen, & Hunger, 1995, p. 

3) ได้กล่าวถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการก�าหนดการด�าเนินการขององค์การเพื่อบรรลุผ่านในระยะ

ยาวขององค์การ รวมถึงการวิเคราะห์ ศึกษาสภาพแวดล้อม การก�าหนดกลยุทธ์ การน�ากลยุทธ์ไปสู่

การปฏิบติั การประเมนิผลและควบคุมกลยทุธ์ การศึกษาถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์และต้องมกีารตรวจ

สอบและประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคและประเมินสภาพแวดล้อม 

ภายในเพือ่หาจุดเด่นและจุดด้อย ซ่ึงวธิกีารพฒันาทีย่ัง่ยนืจ�าเป็นต้องเริม่จากสร้างรากฐานความคิดใหม่

ขึน้มาก่อน การฝึกฝนพฒันาตนเองของมนษุย์เป็นหลกัแกนกลางท่ีส�าคัญท่ีสดุ และเครือ่งวดัการพฒันา

ของมนุษย์ที่แท้จริง คือ การมีความสามารถยิ่ง ๆ ขึ้นไปในการท�าให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งทั้ง

หลายเกือ้กลูประโยชน์กนัมากขึน้ เบยีดเบยีนกนัน้อยลง ท�าให้โลกอุดมสมบูรณ์ งดงาม เหมาะแก่การ

อยู่อาศัยอย่างผาสุกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนา มนุษย์จะต้องจัดให้มีการศึกษาเพราะการ

ศึกษาหมายถึงการพัฒนาคน ซึ่งได้ยอมรับแล้วว่าเป็นแกนกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการปลูกฝัง

ความรัก ความหวงแหนในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นตน ช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากบ้านโรงเรียนและชุมชน การสร้างจิตส�านึกและคุณธรรม      

ในการด�าเนนิชีวติให้อุปโภคบรโิภคอย่างเหมาะสมมคีวามพอดี และพอเพยีงตามความต้องการ มคีวาม
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  กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

รู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กันทั้งระบบ จนพัฒนาควบคู่ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การใช้

ทรพัยากรธรรมชาติอย่างประหยดัและใช้อย่างถกูต้องเหมาะสม เป็นการพฒันาและอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

 3.2 กลยุทธ์การด�าเนินงานตามพันธกิจ 

  1)  กลยทุธ์การผลติบณัฑติ โดยการผลติบณัฑติในสาขาทีท้่องถิน่มคีวามต้องการ มกีารสร้าง

หลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นเพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติตามนโยบาย กระตุ้นให้

บณัฑติของมหาวิทยาลยัมคีวามขยันหมัน่เพยีร สูง้าน มคีวามรูท้างวชิาการ วชิาชีพ และมคีวามสามารถ

ในการสร้างและใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ทัง้ในการด�ารงชีวิต และการปฏิบัติงาน มกีารจดักจิกรรมพฒันา

ผู้เรียน มีทักษะความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีกระบวนการเรียนการสอนตาม

หลกัสตูรอย่างมคุีณภาพ มกีารพฒันาหลกัสตูรอย่างมมีาตรฐาน ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิTQF 

และส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่ง่กระตุ้นให้เกดิกระบวนการคิดวเิคราะห์ เพือ่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

  2)  กลยุทธ์ส่งเสริมการวิจัย โดยการด�าเนินการส่งเสริมการวิจัยท้องถิ่นโดยสถาบันร่วม

กับท้องถิ่น ร่วมกันสร้างแนวทางในการส่งเสริมการวิจัยของท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ

บุคลากร ปรับรูปแบบการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยด้านอัตลักษณ์ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการ

ประสานความร่วมมอืเครอืข่าย สนบัสนนุการวจิยัแบบพหภุาคีเพือ่การพฒันาท้องถิน่ และส่งเสรมิการ

เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ และบริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3)  กลยทุธ์การให้บรกิารทางวชิาการแก่ท้องถิน่ โดยการเปิดศูนย์ย่อยเพือ่ให้บรกิารข้อมลู

ทางวิชาการแก่ท้องถิ่น และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นโดยมุ่งให้ท้องถิ่นเป็น       

แกนน�าในการสร้างงานวิชาการ มีการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ตลอดจนผลงานนวัตกรรม ผลงานเชิงบูรณาการ และผลงานเชิงประยุกต์ให้กับท้องถิ่น 

สงัคม ภายในประเทศและต่างประเทศ มกีารส่งเสรมิงานวจัิยเชิงประยกุต์ และเชิงพฒันาให้มมีาตรฐาน 

และได้รับรางวัล พัฒนาการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ เสริมสร้าง

ความรู้ให้แก่ท้องถิ่นในเครือข่าย สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งใน และ

ต่างประเทศ และ การฝึกอบรมทักษะการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพให้กับบุคลากร

  ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจที่ได้ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ได้บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น “สถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำร
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◆  ปนิดา เนื่องพะนอม 

พัฒนำท้องถิน่” ในลกัษณะของการเน้นในการสร้างความส�านึกในเรือ่งท้องถิน่และความเป็นไทยด้วย

การอนุรักษ์ วิจัย และส่งเสริมในเรื่องวัฒนธรรมคุณธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยจนถึงภูมิปัญญาสากล  นอกจากนี้ในมาตรา 46 มาตรา 47 และ

มาตรา 48 ยงัได้ก�าหนดเก่ียวกบัการประสานงานและระดมสรรพก�าลงัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ โดยเน้น

ความร่วมมอืกนัทางวิชาการบคุลากรและทรพัยากรระหว่างมหาวิทยาลยัเพือ่การพฒันาท้องถิน่อีกด้วย

 

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย

  1.1 องค์ประกอบของการบรหิารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่อย่างยัง่ยนืมี 

6 ด้าน แต่ในสภาพที่เป็นจริงมหาวิทยาลัยราชภัฏยังไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนตามองค์

ประกอบ 6 ด้านควรเพิ่มองค์ประกอบด้านอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

  1.2 สภาพปัจจุบันของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยงัอยูใ่นระดับมาก ซ่ึงควรอยู่ในระดับมากทีส่ดุ ดังน้ัน มหาวทิยาลยัราชภัฏต้องก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ 

10 - 15 ปี เพื่อเน้นให้มีการพัฒนาการบริหารในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใน  

ท้องถิ่นความรับผิดชอบ

  2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการพึ่งตนเองตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


