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บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นการ
วิจัยผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ขั้นตอนที่ 2
ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ โดยใช้แบบสอบถาม ขั้นตอนที่ 3 พัฒนากลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประกอบไป
ด้วย 1) การบริหารงานด้านการผลิตบัณฑิต 2) การบริหารงานวิจัย 3) การบริหารงานด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 4) การบริหารด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) การบริหารด้านการผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู และ 6) การบริหารด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืนพบว่า ค่าเฉลีย่ ของสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การ
พัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืนสูงกว่าสภาพปัจจุบนั ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่าง
ยัง่ ยืนทุกด้าน
ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืนประกอบด้วย
		 3.1 กลยุทธ์การบริหารทีย่ งั่ ยืน โดยการบริหารโดยใช้แผนเป็นฐาน การน�ำแผนไปใช้ และ การ
ติดตามและประเมินผล
* อาจารย์ประจ�ำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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		 3.2 กลยุทธ์การด�ำเนินงานตามพันธกิจ โดยการผลิตบัณฑิต การส่งเสริมการวิจัยและ การให้
บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ: 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 condition in every aspect.
3. The development of strategic management of Rajabhat Universities for sustainable 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 researches, providing academic services to communities.
Keywords: Strategic Management of Rajabhat Universities, Sustainable Local Development
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บทน�ำ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีความหลากหลายในด้านขนาด งบประมาณที่ใช้ในการ
ด�ำเนินการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ที่มีความใกล้ชิดท้องถิ่นและมีกฎหมายรองรับถึงการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมีเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเท่านัน้ ทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้ทำ� หน้าทีเ่ ป็น “สถาบันอุดมศึกษา
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ” (พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, มาตรา 7) ซึง่ ความในมาตรา 7
ได้ระบุไว้ว่า ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�ำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ดังนั้นการบริหารงาน
ตามภารกิจจึงต้องยึดท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ในยุคทีม่ ีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
อันเนื่องมาจากกระแสยุคไร้พรมแดนของโลกเช่นนี้ มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างมหาศาล
กลุม่ ผูถ้ กู กระทบและเสียเปรียบมากคือผูอ้ ยูใ่ นท้องถิน่ ชนบททีห่ า่ งไกลและผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
ทั้งหลาย หากปราศจากการช่วยเหลือสนับสนุน ย่อมท�ำให้วิถีชีวิตของผู้คนเหล่านี้กระทบกระเทือน
อย่างแน่นอน การมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปช่วยเหลือย่อมเป็นสิง่ ทีด่ อี ย่างยิง่ เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกาศตัวเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทุกฝ่ายจึงคาดหวังอยากเห็นบทบาทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเรื่องนี้อย่างจริงจัง การมีบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ก็คอื บทบาทปกติทสี่ ถาบันอุดมศึกษาพึงกระท�ำนัน่ เอง เพียงแต่ปรับให้มเี ป้าหมายไปทีท่ อ้ งถิน่ คือ เพือ่
ประชาชนในพื้นที่บริการของสถาบันให้มากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาเช่นนี้อาจต้องเน้นการพัฒนาองค์
ความรู้และน�ำไปสู่การปฏิบัติ มากกว่าการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหลายตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ประมาณว่าแห่งหนึ่งมีเขตพื้นที่บริการ 2-3
จังหวัด เท่านัน้ ยกเว้นทีม่ ที ตี่ งั้ อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร แต่ละแห่งมักมีเขตบริการทีช่ ดั เจน และสามารถ
บริการการศึกษาได้อย่างกว้างขวางทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิตหลายสาขาวิชา ทั้งด้าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมถึงวิทยาการ
จัดการต่าง ๆ สาขาวิชาที่จัดสอนจึงมีความเหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้อง
ถิ่นอยู่มาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับท้องถิ่นมีความผูกพันสืบมายาวนาน ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
เพียงโรงเรียนฝึกหัดครู เมื่อ พ.ศ. 2435 นับเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งต่อมา
ได้พัฒนาเป็นวิทยาลัยครู ในความผูกพันกับท้องถิ่นมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของ
วิทยาลัยครูอย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึน้ ด้วย จากนัน้ เมือ่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 มีการเปลีย่ นแปลง
ครัง้ ส�ำคัญอีกครัง้ ก็คอื ได้มกี ารจัดตัง้ สถาบันราชภัฏแทนวิทยาลัยครู โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้แก่สถาบันราชภัฏทัว่ ประเทศ (ราชกิจจานุเบกษา
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เล่มที่ 112 ตอนที่ 4 ก. 2538) ตามมาตรา 7 ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้อง
ถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�ำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครูบทบาทและภารกิจเหล่านี้นอกจากจะมุ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาและสนองตอบความต้องการของ
ท้องถิ่นเป็นหลักแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนใน
ท้องถิ่น ได้พัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติและท้องถิ่น ต่อมาเมื่อ
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏ ได้เปลีย่ นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นสถานะก็เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นให้กว้างมากขึ้น ดังก�ำหนดในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ว่าให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาแผ่นดิน ฟืน้ ฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภมู ปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ สร้างสรรค์ศลิ ปวิทยา เพือ่ ความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�ำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่ สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547, มาตรา 7) และด้วยข้อกฎหมายนี้ถือเป็นจุดเด่นที่ท�ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง
จากมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ๆ ในการท�ำหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สืบเนื่องจาก
กฎหมายเปิดโอกาสให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ภารกิจหน้าที่นี้จึงเป็นสิ่งที่ก่อให้
เกิดความภาคภูมใิ จแก่ชาวราชภัฏ ในการได้รบั มอบหมายให้ทำ� งานให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ ตาม
ความหมายของค�ำว่า “ราชภัฏ” ซึ่งหมายความว่า “คนของพระราชา” ดังนั้นการจัดระบบบริหารการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้ เพราะการบริหาร
จัดการนัน้ ครอบคลุมกิจกรรมในการด�ำเนินการต่าง ๆ ทางการศึกษาไว้หมด รูปแบบของการบริหารจัดการ
ของแต่ละที่เปลี่ยนแปลงได้และมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) ในตนเองในแต่ละพื้นที่ คือมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนในตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา
ที่ผ่านมาสังคมไทยยังไม่เห็นทิศทางในการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่จุดมุ่งหมาย
ที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจน แม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่งจะ
พยายามผลักดันให้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อท้องถิ่นอยู่มากมายก็ตาม อุปสรรคส�ำคัญของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏถูกกระแสธุรกิจการศึกษาครอบง�ำ กล่าวคือ ผู้รับ
บริการการศึกษาจะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการจ่ายเงิน และสภาพของชุมชน วิชาการกลายเป็นหน่วย
ธุรกิจการศึกษา ไม่มีพื้นที่ส�ำหรับชุมชนท้องถิ่นคนด้อยโอกาสและคนส่วนมากไม่สามารถเข้าถึง การ
สร้างและ การแสวงหาความเป็นเลิศหลุดลอยจากสังคม ไม่สามารถเชือ่ มโยงชุมชนหรือท้องถิน่ ได้ แต่
มักจะเกีย่ วแน่นกับธุรกิจหรือขยายความร่วมมือกับต่างประเทศทีเ่ น้นการผลิตบัณฑิตเป็นหลัก ฐานการคิด
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ไม่มีชุมชน ไม่มีท้องถิ่น ทิศทางการบริหารจัดการห่างไกลจากตัวปัญหาของสังคม ปัญหาท้องถิ่นหรือ
ความขัดแย้งในชุมชนท้องถิน่ หลักสูตรเป็นแบบยึดวิชาเป็นตัวตัง้ โดยไม่ยดึ ปัญหาหรือความรูใ้ นท้องถิน่
หรือองค์ความรู้ที่ค้นพบใหม่เป็นแกนหรือตัวตั้ง การบริหารจัดการทั้งในระดับสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย คณะและโปรแกรมวิชาไม่สะท้อนการมีส่วนร่วมทั้งในเชิงองค์ประกอบคณะกรรมการ
การก�ำหนดทิศทาง การตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ตลอดจนไม่มีการเน้นปลูกฝังและ
ขัดเกลานักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
จากการประเมินเบื้องต้นปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงไม่กี่แห่งจากจ�ำนวน 40 แห่งที่ได้
รับการยอมรับว่าทุ่มเททรัพยากรให้กับการพัฒนาท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่นอย่างจริงจัง สาเหตุที่
ท�ำให้สถาบันราชภัฏสนองการพัฒนาท้องถิ่นได้น้อย เนื่องจากสถาบันราชภัฏมีปัญหาโครงสร้างบาง
ประการที่เป็นอุปสรรคและปัญหาด้านการจัดการ กล่าวคือสถาบันราชภัฏทั้ง 40 แห่งใช้หลักสูตรจาก
ส่วนกลางทั้งสิ้น มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นน้อยและไม่เป็นที่สนใจของผู้เรียน ผู้บริหารไม่เอาใจใส่
เรื่องของท้องถิน่ อย่างจริงจัง อาจารย์มภี าระงานสอนมากกว่า 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (สมพงศ์ บุญเลิศ,
2546) ซึ่งไม่รวมภาระงานบริหารและงานบริการ อีกทั้งงานพิเศษในโครงการต่าง ๆ ท�ำให้ไม่มีเวลาที่
จะจัดกิจกรรมอย่างอืน่ งานวิจยั ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับท้องถิน่ เป็นผลงานทีถ่ กู สังคมเรียกร้องมากทีส่ ดุ
ผลงานวิจัยที่มีอยู่ยังคงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพท้องถิ่น มิได้มีส่วนร่วม
ในการตัง้ โจทย์ศกึ ษาวิจยั งานวิจยั ส่วนหนึง่ เป็นงานเล็ก ๆ เฉพาะกิจ ขนาดงานวิจยั และพัฒนาทีเ่ กิดผล
ในทางปฏิบตั ิ และจากการทีส่ ถาบันราชภัฏแต่ละแห่งได้งบประมาณจากส่วนกลางเพียงร้อยละ 40-50
ของค่าใช้จา่ ย สถาบันจึงเปิดสอนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ เพือ่ หารายได้ซงึ่ เป็นการเพิม่ ภาระงานสอนของ
ครูอาจารย์ อย่างไรก็ตาม จรัส สุวรรณเวลา (2542, น. 13-14) ซึง่ กล่าวว่าการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ต่อเนื่อง การวิจัย การให้บริการรูปแบบต่าง ๆ หรือการชี้น�ำด้วยวิชาการต้อง
ตรงตามทีส่ งั คมต้องใช้ ทัง้ นีต้ อ้ งปรับการอุดมศึกษาไม่ใช่เป็นไปเพือ่ อุดมศึกษาแต่เพือ่ สังคม โดยด�ำเนิน
การตามความจ�ำเป็นของสังคม อุดมศึกษาที่มีเป้าหมายไม่ตรงกับปัญหาของสังคมเป็นความด้อยทีต่ อ้ ง
แก้ไข จากเหตุผลดังกล่าวมาผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการ
วิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถาบันเพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผน ก�ำหนดนโยบายให้บริหารงาน
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ความต้องการของท้องถิ่น และความเหมาะสมตามศักยภาพที่เป็นอยู่
อันส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มีความ
มั่นคงยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
ใช้แนวคิดการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม
ภารกิจสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน (ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) และมาตรา 7 แห่งพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 ด้าน ประกอบด้วย
1. การบริหารด้านการผลิตบัณฑิต
2. การบริหารด้านการวิจัย
3. การบริหารด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม
4. การบริหารด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารด้านการผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู
6. การบริหารด้านปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี
กระบวนการบริหาร
ใช้การสังเคราะห์แนวคิดกระบวนการบริหารดังนี้
1. การวางแผน (Planning)
2. การน�ำแผนไปปฏิบัติ (Implementation)
3. ประเมินผล (Evaluation)

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ใช้การสังเคราะห์แนวคิดของ
Ontario Learning for Sustainability
Partnership (OLSP) (1996), UNESCO
(1997), พระพรหมคุณาภรณ์ (2554)
1. การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้าน
		 เศรษฐกิจ
2. การพัฒนาที่มีความยั่งยืนด้านสังคม
3. การพัฒนาทีม่ คี วามมัน่ คงและ
		 สิ่งแวดล้อม		

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ใช้การสังเคราะห์ตามแนวคิดของ Certo, & Perter (1991) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ SWOT
2. การก�ำหนดกลยุทธ์
3. การปรับปรุงกลยุทธ์
กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีขั้นตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้
		 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากเกณฑ์การแบ่งเขตภูมิศาสตร์โดยเจาะจงเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้ก่อตั้งเคียงคู่ท้องถิ่นมา
ยาวนาน จ�ำนวน 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือ่ งมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกีย่ วกับองค์ประกอบ
ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
		 ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ อธิการบดี
จ�ำนวน 1 คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จ�ำนวน 1 คน รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องดูแลเกี่ยวกับการ
บริหารงานท้องถิ่น จ�ำนวน 1 คน คณบดีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น จ�ำนวน 2 คน ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ 1 คน ผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการในสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 คน จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจ�ำนวน 38 แห่ง จ�ำนวน 266 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า PNImodified และ
วิเคราะห์เนื้อหา
		 ขัน้ ตอนที่ 3 พัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 7 คน ด�ำเนินการสนทนากลุม่ เพือ่ พัฒนากลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สรุปผล
1. องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประกอบไปด้วย 1) การบริหารงานด้านการผลิตบัณฑิต 2) การบริหารงานวิจัย 3) การบริหารงานด้าน
การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม 4) การบริหารด้านการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) การบริหาร
ด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ 6) การบริหารด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี
2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
		 2.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
จากสภาพแวดล้อมภายใน
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		 2.1.1 จ�ำแนกตามกระบวนการบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�ำแนกตาม
รายด้านพบว่า ด้านการวางแผน และ ด้านการน�ำแผนไปปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมาก ด้านการประเมินผล
อยูใ่ นระดับปานกลาง
			 2.1.2 จ�ำแนกตามองค์ประกอบของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ จ�ำแนกตามรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย
ดังนี้ การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้านสังคม การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา
ที่มีความยั่งยืนทางด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม
			 2.1.3 จ�ำแนกตามองค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมือ่ จ�ำแนกตามรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย
ดังนี้ การบริหารด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู การบริหารด้านการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารงานด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารด้านปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริหาร
ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม การบริหารงานด้านการวิจัย
		 2.2 สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่าง
ยั่งยืนจากสภาพแวดล้อมภายใน
			 2.2.1 จ�ำแนกตามกระบวนการบริหาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ จ�ำแนกตาม
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการน�ำแผนไป
ปฏิบัติ ด้านการวางแผน ด้านการประเมินผล
			 2.2.2 จ�ำแนกตามองค์ประกอบของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อจ�ำแนกตามรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย ดังนี้ การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้านสังคม การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาที่มีความยั่งยืนทางด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม
			 2.2.3 จ�ำแนกตามองค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยภาพรวม
จ�ำแนกตามองค์ประกอบของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�ำแนก
ตามรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน คือ การบริหารด้านการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร
ด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ระดับมากที่สุด 3 ด้าน คือ การบริหารงานด้านการวิจัย
การบริหารด้านปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารงานด้านการผลิตบัณฑิต และ
การบริหารด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม การบริหารงานด้านการวิจัย
		 2.3 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพบว่า ค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืนสูงกว่าสภาพปัจจุบนั ของการบริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทุกด้าน
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3. กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
		 3.1		กลยุทธ์การบริหารที่ยั่งยืนได้แก่
				1. กลยุทธ์การบริหารโดยใช้แผนเป็นฐานมีการวางแผนในการบริหารโดยการมีสว่ น
ร่วมของท้องถิ่นทีอ่ ยูใ่ นพื้นทีบ่ ริการโดยน�ำเอาแนวคิดหรือองค์ความรูพ้ ื้นฐาน หรือภูมหิ ลังของท้องถิ่น
เป็นแกนหลักในการวางแผน
				2. กลยุทธ์การน�ำแผนไปใช้ โดยการน�ำเอาแผนที่ร่างขึ้นโดยท้องถิ่นของตนเองไป
ใช้ให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ที่ยึดจากแนวคิดหรือองค์ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลังของ
ท้องถิ่นไปใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
				3. กลยุทธ์การติดตามและประเมินผล โดยการติดตามและประเมินผลการน�ำเอา
แผนไปใช้ในการพัฒนาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และมีการน�ำเอาผล
การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการเข้าสูท่ ปี่ ระชุมเพือ่ ด�ำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องของแผน
ที่ด�ำเนินการอยู่ในระยะเวลาทุก ๆ ไตรมาส
		 3.2		กลยุทธ์การด�ำเนินงานตามพันธกิจ ได้แก่
				1. กลยุทธ์การผลิตบัณฑิต โดยการผลิตบัณฑิตในสาขาทีท่ อ้ งถิน่ มีความต้องการ มีการ
สร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นเพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่น
				2. กลยุทธ์ส่งเสริมการวิจัย โดยการด�ำเนินการส่งเสริมการวิจัยท้องถิ่นโดยสถาบัน
ร่วมกับท้องถิ่น ร่วมกันสร้างแนวทางในการส่งเสริมการวิจัยของท้องถิ่น
				3. กลยุทธ์การให้บริการทางวิชาการแก่ทอ้ งถิน่ โดยการเปิดศูนย์ยอ่ ยเพือ่ ให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการแก่ทอ้ งถิน่ และสร้างแหล่งเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับแต่ละท้องถิน่ โดยมุง่ ให้ทอ้ งถิน่ เป็น
แกนน�ำในการสร้าง

อภิปรายผล
ในการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ผู้วิจัยด�ำเนินการอภิปรายผลดังนี้
		 1. องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประกอบไปด้วย 1) การบริหารงานด้านการผลิตบัณฑิต 2) การบริหารงานวิจัย 3) การบริหารงานด้าน
การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม 4) การบริหารด้านการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) การบริหาร
ด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ 6) การบริหารด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
140



กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องตามความในพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีภารกิจหลักเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้แก่ 1) การสอน 2) การวิจัย
3) การบริการวิชาการแก่สงั คม และ 4) การท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม และเนือ่ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศในชนบทเป็นส่วนใหญ่ จึงมีภารกิจที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ การเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งท�ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัย
แห่งอื่นอย่างชัดเจนโดยความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ทีเ่ สริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟืน้ ฟู
หลังการเรียนรู้ เชิดชูภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สร้างสรรค์ศลิ ปวิทยา เพือ่ ความก้าวหน้าอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยเหตุนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้มีแนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประกอบไปด้วย 1) การบริหารงานด้านการผลิต
บัณฑิต 2) การบริหารงานวิจยั 3) การบริหารงานด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม 4) การบริหาร
ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) การบริหารด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ
6) การบริหารด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวความ
คิดการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศทีไ่ ม่สามารถท�ำให้คนในประเทศ
อยูด่ มี สี ขุ ได้ จึงต้องแสวงหาทางออกทีน่ ำ� ไปสูเ่ ป้าหมายในการพัฒนาประเทศร่วมกันของคนในชาติโดย
มีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ภาพคุณธรรมและความสุข ก่อเกิดให้ทอ้ งถิน่ มีความเข้มแข็ง
และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะน�ำมาสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลให้คนมีความสุขอย่างแท้จริง
การพัฒนาที่บูรณาการให้เกิดองค์รวมคือ องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะมาประสานกันครบองค์
และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือ มีดุลยภาพกล่าวคือธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการ
เข้าด้วยกันจะท�ำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม
ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของสบพันธ์ ชิตานนท์ (2549) ทีก่ ล่าวว่า “การพัฒนาทีบ่ รู ณา ให้เกิดองค์รวม
คือ องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกย่างหนึ่งคือ มี
ดุลยภาพ กล่าวคือธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน จะท�ำให้เกิดสภาพที่
เรียกว่าเป็นภาวะยัง่ ยืนทัง้ ในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม การคุม้ ครองสภาพแวดล้อมควบคู่
ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้มนุษย์เป็นแกนกลางการพัฒนาเพือ่ สร้างให้เกิดความสมดุล ระหว่าง
คนธรรมชาติ และสรรพสิ่ง เพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ไม่ท�ำลายล้างกัน ทุกสิ่งในโลกก็จะ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่งผลต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนอย่างแท้จริง” และสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2549, น. 23-35) ทีก่ ล่าวว่าการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนว่า จะต้องเริม่ จากสร้างรากฐานความคิดใหม่ขนึ้ มาก่อน การฝึกฝนพัฒนาตนเองของมนุษย์เป็น
หลักแกนกลางที่ส�ำคัญที่สุด และเครื่องวัดการพัฒนาของมนุษย์ที่แท้จริง คือ การมีความสามารถยิ่ง ๆ
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ขึ้นไปในการท�ำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งทั้งหลายเกื้อกูลประโยชน์กันมากขึ้น เบียดเบียนกัน
น้อยลง ท�ำให้โลกอุดมสมบูรณ์ งดงาม เหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างผาสุกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิด
การพัฒนา มนุษย์จะต้องจัดให้มีการศึกษาเพราะการศึกษาหมายถึงการพัฒนาคน ซึ่งได้ยอมรับแล้วว่า
เป็นแกนกลางของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน นอกจากนีก้ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนยังเป็นการพัฒนาทีบ่ รู ณาการให้เกิด
องค์รวม คือ องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง
คือ มีดลุ ยภาพ กล่าวคือธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน จะท�ำให้เกิดสภาพ
ที่เรียกว่าเป็นภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม การคุ้มครองสภาพแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้มนุษย์เป็นแกนกลางการพัฒนาเพื่อสร้างให้เกิดความสมดุล
ระหว่างคน ธรรมชาติ และสรรพสิ่ง เพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ไม่ท�ำลายล้างกันทุกสิ่งใน
โลกก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง มุ่งเน้นตอบสนองความ
ต้องการพืน้ ฐานของคน ทัง้ ยุคปัจจุบนั และยุคต่อ ๆ ไปและสร้างความสมดุลระหว่าง การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ท�ำลายทรัพยากรซึ่งจะเป็นที่ต้องการของคนในอนาคต และไม่
ท�ำให้มกี ารสูญเสียทุนของชาติ และทุนทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หลักการพัฒนาแบบยัง่ ยืนเป็นการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลในสามมิติดังที่จะได้กล่าวต่อไปนี้ เนื่องจากทุกด้านล้วนแล้วแต่มีความ
สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันดังนี้ 1. มิติการพัฒนาด้านสังคมเป็นการพัฒนาคนและสังคมให้เชื่อมโยง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้อย่างสมดุลโดยพัฒนาคนไทยให้มผี ลิต
ภาพสูงขึ้น ปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีส�ำนึกและวิถีชีวิตที่เกื้อกูลต่อ ธรรมชาติ มีสิทธิและ
โอกาสที่จะได้รับการจัดสรรและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
และพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง มีระบบการจัดการทางสังคมที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายรวมทั้งมี
ทุนทางสังคมที่อยู่หลากหลายมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความสมานฉันท์เอื้ออาทร 2. มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจ
ทีม่ เี สถียรภาพอย่างต่อเนือ่ งในระยะยาวและเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างสมดุลและเอือ้ ต่อประโยชน์ตอ่ คนส่วนใหญ่ เป็นระบบเศรษฐกิจทีม่ คี วาม
สามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องน�ำมาจากกระบวนการผลิตที่ใช้
เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสีย ไม่ทำ� ลายสภาพแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษทีจ่ ะกลายมาเป็นต้นทุน
ทางการผลิตในระยะต่อไป รวมทัง้ เป็นข้อจ�ำกัดของการเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืน และ
3. มิติการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขอบเขตที่
คงไว้ซงึ่ ความหลากหลายทางชีวภาพและสามารถพลิกฟืน้ ให้กลับสูส่ ภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มาก
ที่สุด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัยในการด�ำรงชีพ ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งการจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูล
รวมถึงการชะลอการใช้ และน�ำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ให้มากที่สุด
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2. สภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้อง
ถิน่ อย่างยัง่ ยืน พบว่า ค่าเฉลีย่ ของสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืนสูงกว่าสภาพปัจจุบนั ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่าง
ยั่งยืนทุกด้าน ซึ่งแสดงว่าการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน
ยังไม่เป็นไปตามตามภารกิจสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ที่กล่าวว่า ปรัชญาหรืออุดมการณ์ใน
การพัฒนาจะต้องอยู่บนพื้นฐานหลักที่ว่าความยุติธรรมระหว่าง 2 ยุค หรือแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุมมองมนุษย์จะต้องปรับเปลี่ยนให้เปิดกว้าง ยอมรับความจริงกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะ
ติดตามมากับการกระท�ำของตน มนุษย์จะต้องประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ
จริยศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างข้อก�ำหนดทั่วไปขึ้น โดยเริ่มจากปูพื้นฐานด้านนิเวศวิทยาและระบบ
นิเวศสร้างความเข้าใจถึงปฏิสมั พันธ์ในระหว่างสิง่ มีชวี ติ ด้วยกันเองและปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพ ต่อจากนั้นก็ชี้เห็นถึงหลักการถ่ายทอดพลังงานหรือสารวัฏจักรของสสาร การให้สสารหรือ
พลังงานหมุนเวียนในระบบนิเวศก็จะสร้างให้เกิดความคิดรวบยอดขึน้ ในระบบความคิดรวบยอดนีเ้ อง
ท�ำให้พร้อมที่จะน�ำไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การด�ำเนินการพัฒนายั่งยืน ประสบผล
ส�ำเร็จตามความหมายของการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนซึง่ โดยทัว่ ไปหมายถึงการพัฒนาให้บรรลุถงึ ความต้องการ
ของมนุษยชาติในปัจจุบันโดยเฉพาะคนจน ในขณะเดียวกันก็ไม่ลดทอนหรือบังเบียดที่จะบรรลุความ
ต้องการของมนุษย์ในรุน่ ต่อไปด้วย ซึง่ นักนิเวศวิทยามีความเห็นว่ามนุษย์จะต้องปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ และ
วิธีทางแห่งการด�ำเนินชีวิตของตนในปัจจุบันใหม่ ปรับโลกทัศน์ใหม่และค่านิยมระยะสั้น ๆ ให้มอง
ยาว ๆ และเน้นทีป่ ระโยชน์ของโลกธรรมชาติเป็นเกณฑ์ ในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจะต้องผสมผสานแนวคิด
หรือพยายามให้อยูใ่ นกรอบแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา และสังคมวิทยา เพราะว่าการประสาน
หลักการทั้งสามเข้าด้วยกันเป็นหลักปฏิบัติการพัฒนา จะช่วยให้แนวทางหรือทิศทางการพัฒนาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันหรือมุง่ ไปสูจ่ ดุ หมายไปสูอ่ นั หนึง่ อันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ การเขียนแนวคิดทีน่ ำ� ไป
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของนิเวศวิทยาแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกันตามแต่หัวข้อปลีกย่อยหรือประเด็น
หลัก ๆ ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2541) ได้กล่าวถึงการเขียนของ Miller G.Tyler (1994) ได้เขียนหรือ
แสดงออกมานั้น ย�้ำให้มนุษย์เห็นว่าการประสานหลักการทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างผสมผสานเป็นรูปธรรม จะท�ำให้มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
อยู่ควบคู่กันโดยสันติสุข สงบและยั่งยืน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2545) ทีก่ ล่าวถึงการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเพือ่
มุ่งไปสู่ความยั่งยืนของประเทศไทยนั้นได้มีการก�ำหนดเป้าประสงค์ของการพัฒนา 4 ประการด้วยกัน
ได้แก่ 1) คุณภาพ : สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) เสถียรภาพ และการปรับตัว : เศรษฐกิจเกิด
การขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพทัง้ ระดับภายในและภายนอกประเทศ 3) การกระจายการพัฒนาอย่าง
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เป็นธรรม : ประชากรมีสร้างความเท่าเทียมทั้งด้านเพศอาชีพรายได้ การศึกษา ความต้องการพื้นฐาน
ในการด�ำรงชีพ และบริการพืน้ ฐานทางสังคม และ 4) การมีระบบบริหารจัดการทีป่ ระชากรทุกภาคส่วน
ของสังคม มีโอกาสและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
3. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย
3.1 กลยุทธ์การบริหารที่ยั่งยืน
		 1) กลยุทธ์การบริหารโดยใช้แผนเป็นฐาน มีการวางแผนในการบริหารโดยการมีสว่ นร่วม
ของท้องถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริการ โดยน�ำเอาแนวคิดหรือองค์ความรูพ้ นื้ ฐาน หรือภูมหิ ลังของท้องถิน่ เป็น
แกนหลักในการวางแผน
		 2) กลยุทธ์การน�ำแผนไปใช้ โดยการน�ำเอาแผนที่ร่างขึ้นโดยท้องถิ่นของตนเองไปใช้ให้
ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ที่ยึดจากแนวคิดหรือองค์ความรู้พื้นฐานหรือภูมิหลังของท้องถิ่นไป
ใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
		 3) กลยุทธ์การติดตามและประเมินผล โดยการติดตามและประเมินผลการน�ำเอาแผน
ไปใช้ในการพัฒนาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และมีการน�ำเอาผลการ
ติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อด�ำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องของแผน
ที่ด�ำเนินการอยู่ในระยะเวลาทุก ๆ ไตรมาส
		 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแวนเลน, และฮันเกอร์ (Wheelen, & Hunger, 1995, p.
3) ได้กล่าวถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการก�ำหนดการด�ำเนินการขององค์การเพื่อบรรลุผ่านในระยะ
ยาวขององค์การ รวมถึงการวิเคราะห์ ศึกษาสภาพแวดล้อม การก�ำหนดกลยุทธ์ การน�ำกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบตั ิ การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์ การศึกษาถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์และต้องมีการตรวจ
สอบและประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคและประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในเพือ่ หาจุดเด่นและจุดด้อย ซึง่ วิธกี ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจ�ำเป็นต้องเริม่ จากสร้างรากฐานความคิดใหม่
ขึน้ มาก่อน การฝึกฝนพัฒนาตนเองของมนุษย์เป็นหลักแกนกลางทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ และเครือ่ งวัดการพัฒนา
ของมนุษย์ที่แท้จริง คือ การมีความสามารถยิ่ง ๆ ขึ้นไปในการท�ำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งทั้ง
หลายเกือ้ กูลประโยชน์กนั มากขึน้ เบียดเบียนกันน้อยลง ท�ำให้โลกอุดมสมบูรณ์ งดงาม เหมาะแก่การ
อยู่อาศัยอย่างผาสุกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนา มนุษย์จะต้องจัดให้มีการศึกษาเพราะการ
ศึกษาหมายถึงการพัฒนาคน ซึ่งได้ยอมรับแล้วว่าเป็นแกนกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการปลูกฝัง
ความรัก ความหวงแหนในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นตน ช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากบ้านโรงเรียนและชุมชน การสร้างจิตส�ำนึกและคุณธรรม
ในการด�ำเนินชีวติ ให้อปุ โภคบริโภคอย่างเหมาะสมมีความพอดี และพอเพียงตามความต้องการ มีความ
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กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

รู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กันทั้งระบบ จนพัฒนาควบคู่ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นการพัฒนาและอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
3.2 กลยุทธ์การด�ำเนินงานตามพันธกิจ
		 1) กลยุทธ์การผลิตบัณฑิต โดยการผลิตบัณฑิตในสาขาทีท่ อ้ งถิน่ มีความต้องการ มีการสร้าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่นเพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติตามนโยบาย กระตุ้นให้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีความขยันหมัน่ เพียร สูง้ าน มีความรูท้ างวิชาการ วิชาชีพ และมีความสามารถ
ในการสร้างและใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทัง้ ในการด�ำรงชีวติ และการปฏิบตั งิ าน มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน มีทักษะความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีกระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีมาตรฐาน ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF
และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ กระตุน้ ให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
		 2) กลยุทธ์ส่งเสริมการวิจัย โดยการด�ำเนินการส่งเสริมการวิจัยท้องถิ่นโดยสถาบันร่วม
กับท้องถิ่น ร่วมกันสร้างแนวทางในการส่งเสริมการวิจัยของท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคลากร ปรับรูปแบบการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัยด้านอัตลักษณ์
ด้านการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการ
ประสานความร่วมมือเครือข่าย สนับสนุนการวิจยั แบบพหุภาคีเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ และส่งเสริมการ
เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ และบริหารจัดการงานวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 3) กลยุทธ์การให้บริการทางวิชาการแก่ทอ้ งถิน่ โดยการเปิดศูนย์ยอ่ ยเพือ่ ให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการแก่ท้องถิ่น และสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นโดยมุ่งให้ท้องถิ่นเป็น
แกนน�ำในการสร้างงานวิชาการ มีการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนผลงานนวัตกรรม ผลงานเชิงบูรณาการ และผลงานเชิงประยุกต์ให้กับท้องถิ่น
สังคม ภายในประเทศและต่างประเทศ มีการส่งเสริมงานวิจยั เชิงประยุกต์ และเชิงพัฒนาให้มมี าตรฐาน
และได้รับรางวัล พัฒนาการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ เสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่ท้องถิ่นในเครือข่าย สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งใน และ
ต่างประเทศ และ การฝึกอบรมทักษะการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพให้กับบุคลากร
		 ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจที่ได้ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ได้บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
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พัฒนาท้องถิน่ ” ในลักษณะของการเน้นในการสร้างความส�ำนึกในเรือ่ งท้องถิน่ และความเป็นไทยด้วย
การอนุรักษ์ วิจัย และส่งเสริมในเรื่องวัฒนธรรมคุณธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยจนถึงภูมิปัญญาสากล นอกจากนี้ในมาตรา 46 มาตรา 47 และ
มาตรา 48 ยังได้กำ� หนดเกีย่ วกับการประสานงานและระดมสรรพก�ำลังเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ โดยเน้น
ความร่วมมือกันทางวิชาการบุคลากรและทรัพยากรระหว่างมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
		 1.1 องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืนมี
6 ด้าน แต่ในสภาพที่เป็นจริงมหาวิทยาลัยราชภัฏยังไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนตามองค์
ประกอบ 6 ด้านควรเพิ่มองค์ประกอบด้านอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
		 1.2 สภาพปัจจุบันของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยังอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ ควรอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ดังนัน้ มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์
10 - 15 ปี เพื่อเน้นให้มีการพัฒนาการบริหารในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรใน
ท้องถิ่นความรับผิดชอบ
		 2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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