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บทคดัย่อ 
 

การวิจยั เร่ือง กลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืนเป็น
การวิจยัผสมผสาน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 2) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องกลยทุธ์การ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพฒันาท้องถ่ินอย่างย ัง่ยืน และ 3) พฒันากลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน การวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาได้แก่ ผูบ้ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลยัราชภฏัจากเกณฑ์การแบ่งเขต
ภูมิศาสตร์โดยเจาะจงเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีได้ก่อตั้ งเคียงคู่ท้องถ่ินมายาวนาน จํานวน 5 
มหาวิทยาลัยราภัฏ เคร่ืองมือคือแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเก่ียวกับองค์ประกอบของการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา ความถ่ี 
และร้อยละ ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค ์กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ อธิการบดี 
จาํนวน 1 คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จาํนวน 1 คน รองอธิการบดีท่ีเก่ียวขอ้งดูแล จาํนวน 1 คน 
คณบดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน จาํนวน 2 คน ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 1 คน 
ผูแ้ทนคณาจารยแ์ละขา้ราชการในสภามหาวิทยาลยัราชภฏั 1 คน จากมหาวิทยาลยัราชภฏัจาํนวน 38 
แห่ง จาํนวน 266 คน เคร่ืองมือคือแบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า PNImodified และวิเคราะห์เน้ือหา ขั้นตอนท่ี 3 พฒันากลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชไ้ดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 7 ท่าน 
ดาํเนินการสนทนากลุ่มเพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
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ผลการวิจยัพบวา่ 
1.  ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน

อย่างย ั่งยืนจากการสัมภาษณ์ผู ้บ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบไปด้วย  
1) การบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต 2) การบริหารงานวิจยั 3) การบริหารงานดา้นการใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่สังคม 4) การบริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 5) การบริหารดา้นการผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู และ 6) การบริหารดา้นการปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี

2.  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืพบวา่ ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนสูงกว่าสภาพปัจจุบนัของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืทุกดา้น  

3.  กลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนโดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

3.1  กลยุทธ์การบริหารท่ีย ัง่ยืน โดยการบริหารโดยใชแ้ผนเป็นฐาน การนาํแผนไปใช ้
และ การติดตามและประเมินผล 

3.2  กลยุทธ์การดาํเนินงานตามพนัธกิจ โดยการผลิตบณัฑิต การส่งเสริมการวิจยัและ 
การใหบ้ริการทางวิชาการแก่ทอ้งถ่ิน 
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ABSTRACT 
 

This Mixed method Research subject to Strategic Management of Rajabhat Universities for 
Sustainable Local Development. The purposes of this research were to: 1) Study and analyze components 
Management of Rajabhat Universities for Sustainable Local Development, 2) Study current condition and 
desirable condition of Strategic Management of Rajabhat Universities for Sustainable Local Development, 
and 3) Development Strategic Management of Rajabhat Universities for Sustainable Local Development. 
This research is divided into 3 steps: Step 1 study and analyze components: The samples were top 
administrators of Rajabhat Universities from geographic demarcation criteria selected Rajabhat 
University, which has established 5 long-standing local partners. The research instrument was a In-
depth interview on the components of Rajabhat University's Sustainable Local Governance. The data 
were analyzed to content analysis, frequency and percentage. Step 2 Study current condition and 
desirable condition. The samples were 266 people of 38 Rajabhat Universities incloud: 1 Chancellor, 
1 Vice President for Academic Affairs, 1 Associate Vice Chancellor, 1 Dean involved in local 
development, 1 Chairman of the Faculty Council and Government Officials and 1 Representatives of 
faculty and government officials in the Rajabhat University Council. The research instrument was a 
questionnaire on current state and desirable conditions of Rajabhat Institutes for Sustainable 
Development. The data were analyzed to frequency, percentage, mean, standard deviation, 
PNImodified value, and content analysis. Step 3 Developments Strategic Management of Rajabhat 
Universities for Sustainable Local Development. The samples were 7 professors conducted focus group 
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discussions to Development Strategic Management of Rajabhat Universities for Sustainable Local 
Development. 

The research findings were as follow:  
1.  The management guidelines for Rajabhat University for local development by Rajabhat 

University, which has established 5 long-standing local partners include: 1) administration of the 
production of graduates, 2) Research Administration, 3) Administration of academic service to the society, 4) 
The management of arts and culture preservation, 5) Management of teacher production and teacher 
promotion, and 6) Improvement management. Relay and develop technology 

2.  Study current condition and desirable condition of Strategic Management of Rajabhat 
Universities for Sustainable Local Development.Management of Rajabhat Universities for Sustainable Local 
Development Elements of administration in overall were at a high level and desirable condition in 
overall were at a high level 

3.  Development Strategic Management of Rajabhat Universities for Sustainable Local 
Development. 

3.1  Sustainable management strategies by management using a base plan, 
Implementation of the plan and monitoring and evaluation. 

3.2  Mission Implementation Strategy by producing the graduates Promotion of 
research and Academic service to the community. 

DPU



ช 

กติติกรรมประกาศ 
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เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จาก
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รองศาสตราจารย์ ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย์ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ซ่ึงได้ให้คาํปรึกษา แนะนํา 
ในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เพ่ือให้ถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ ดร .ทองหล่อ  วงษ์อินทร์  รองศาสตราจารย ์ 
ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย 
หาญกล้า และอาจารย์ ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ในฐานะผู ้เ ช่ียวชาญท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพ 
เคร่ืองมือวิจยั 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ประเทือง  ภูมิภทัราคม ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และ รองศาสตราจารย ์ดร.อุทยั  บุญประเสริฐ, ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาปกรณ์  แกว้เงิน 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีให้คาํแนะนําในการปรับปรุง
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเป็นอย่างดียิ่ง คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี  
ผูว้ิจยัขอมอบแด่ทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้วามกรุณาดงักล่าวขา้งตน้น้ี ดว้ยสาํนึกในบุญคุณตลอดไป 
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1.1  ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

 การเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกปัจจุบนัท่ีเป็นสภาวะโลกไร้พรมแดน  อิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัตน์  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การส่ือสารและ
โทรคมนาคม  ท่ีส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อประเทศต่าง  ๆ  ทัว่โลกทั้ งในด้านการเมือง ด้าน
เศรษฐกิจ  ดา้นสังคม  ดา้นการศึกษา  ก่อให้เกิดการแข่งขนัในอตัราสูง  ผนวกกบัการขยายตวั
ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  การรวมกลุ่มของเขตการค้าเสรีของกลุ่มอเมริกาเหนือ      
(North America Free Trade Area: NAFTA)  ร่วมกนัเปิดเสรีทางการคา้ภายใตภ้าษีศุลกากร และ
การคา้ (General Agreement on Tariffs and Trades: GATT)  การรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจ
ยโุรป (European Cooperation: EC) และการรวมกลุ่มของประเทศยโุรปตะวนัออก (European Free 
Trade Area: EFAT) ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัทางเศรษฐกิจและการคา้ในระบบทุนนิยมทัว่โลก  ทาํให้
ประเทศต่าง  ๆ ท่ีดาํเนินการคา้และธุรกิจต่างมองว่าเป็นการกีดกนัทางการคา้ ต่างพยายามรวมกลุ่ม
กนัเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว  รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน  ก็ไดมี้การจดัตั้งกลุ่ม Asian Free Trade 
Area: AFTA เพ่ือแกปั้ญหาการคา้ดงักล่าว  และไดท้าํการพฒันาสินคา้ของตนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสูงสุด  โดยให้มีตน้ทุนตํ่า  ซ่ึงเป็นวิธีการสําคญัในการแข่งขนัการคา้เพื่อให้ไดเ้ปรียบ
คู่แข่งขนั  แต่การพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพนั้นจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษยข์อง
ประเทศให้มีคุณภาพก่อน ดว้ยการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีแก่ประชาชนทุกระดบัอย่างทัว่ถึง  
เพราะการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน  เม่ือคนมีคุณภาพสูง  มีการคิดวิเคราะห์  แกปั้ญหา  
คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ก็ยอ่มจะสร้างสรรคแ์ละพฒันางานข้ึนไดด้ว้ยตนเองและรู้จกัแกปั้ญหาต่าง  ๆ  
ไดโ้ดยวิธีการท่ีเหมาะสม  หลาย  ๆ ประเทศจึงมุ่งจดัการศึกษาใหแ้ก่พลเมืองในประเทศของตนเพ่ือ
มุ่งหวงัให้คนในประเทศมีความรู้ทางอาชีพ  สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อการ
ดาํรงชีวิตและช่วยกนัพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึน  ทั้งน้ีประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินถือเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีบทบาทสาํคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศ  เป็นทั้งเคร่ืองมือและเป้าหมายของ
การพฒันาในทุกดา้น  การศึกษาจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประชาชนดงักล่าว  การศึกษา
ท่ีมีคุณภาพเป็นระบบการศึกษาท่ีออกแบบและบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผูเ้รียน
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และสังคมประเทศชาติ  อนัเป็นปัจจยัสําคญัในการขจดัความยากจน  สร้างโอกาสให้ทุกคนได้
เรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน  การมีความสามารถตอบสนองและพึ่งตนเองไดใ้นเร่ืองของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
ตนเองให้เจริญกา้วหน้า  ดว้ยเหตุน้ีประเทศต่าง  ๆ ในโลก  เช่น  สหรัฐอเมริกา  องักฤษ  ญ่ีปุ่น  
ออสเตรเลียและเยอรมนี  ต่างทุ่มเทในการปฏิรูปการจดัการศึกษา  โดยการกาํหนดนโยบายการ
พฒันาอย่างจริงจัง  ทาํการขยายและเปิดสถานศึกษามากข้ึนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างทัว่ถึง  และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนไดใ้ส่ใจกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผลการ
ดําเนินดังกล่าวทําให้ปริมาณความต้องการการศึกษาของประชาชนทั่วโลกเพ่ิมสูงข้ึนมาก  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา (นภดล  พนูสวสัด์ิ, 2551) 

ในกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอันเน่ืองมาจากกระแสยุคไร้
พรมแดน  ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  เห็นได้จากมีการจัดทาํ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 1  จนถึงแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 10  มีพฒันาการมา
อยา่งต่อเน่ืองภายใตส้ถานการณ์เง่ือนไข  และการเปล่ียนแปลงในมิติต่าง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544)  เป็นจุดเปล่ียนสําคญัของการวางแผนพฒันา
ประเทศท่ีใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  และมุ่งให ้“คนเป็นศูนยก์ลาง
การพฒันา”  พร้อมทั้งปรับเปล่ียนวิธีการพฒันาเป็นบูรณาการแบบองคร์วมเพื่อให้เกิดการพฒันาท่ี
สมดุล  ต่อมาแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหารประเทศ  ควบคู่ไปกบักระบวนทศัน์การพฒันาแบบ
บูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา”  ต่อเน่ืองจากแผนพฒันา ฉบบัท่ี 8 สาํหรับ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ยงัคงน้อมนาํ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
แนวทางปฏิบติั และให้ความสาํคญักบัการพฒันาท่ียึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ต่อเน่ืองจาก
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-9 และการพฒันาท่ีสมดุลทั้งคน  สงัคมเศรษฐกิจ  และส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีการ
เตรียม “ระบบภูมิคุม้กนั” ดว้ยการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของทุนท่ีมีอยูใ่นประเทศและการบริหาร
จดัการความเส่ียงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ  เพื่อ
มุ่งสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  และความอยูเ่ยน็เป็นสุขของคนไทยทุกคน  ในระยะของแผนพฒันาฯ  ฉบบั
ท่ี 10  สงัคมไทยไดน้อ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวางทุกภาค
ส่วน  ส่งผลให้ประเทศไทยเขม้แข็ง  มีภูมิคุม้กนัสูงข้ึนในหลายดา้น  และสามารถปรับตวัรับกบั
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  สะทอ้นไดจ้ากดชันีความอยู่เยน็เป็นสุขของคน
ไทยโดยรวมท่ีไม่ไดรั้บผลกระทบและอยูร่ะหวา่งร้อยละ 66-68  มีปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีเขม้แขง็การ
มีงานทาํ  ความเขม้แขง็ของชุมชน  และความอบอุ่นของครอบครัวท่ีส่งผลดีต่อความอยูเ่ยน็เป็นสุข  
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อยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ียงัเป็นอุปสรรค  ไดแ้ก่  ความสมานฉนัทใ์นสังคม  สภาพแวดลอ้มและระบบ
นิเวศขาดความสมดุล  ความเส่ียงจากปัญหายาเสพติท่ีสูงข้ึน  รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจาก
คุณภาพการศึกษาท่ีเป็นปัญหาสอดคลอ้งกบัการติดตามประเมินผลการพฒันาประเทศในระยะ
แผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 10  ท่ีประสบความสาํเร็จน่าพอใจ  เศรษฐกิจของประเทศไทยเขม้แขง็และเร่ิม
เติบโตอยา่งมีคุณภาพการขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 7.8  ในปี 2553  หลงัจากชะลอตวัอยา่งต่อเน่ือง
จากร้อยละ 5.1 ในปี 2549 และหดตวัลงร้อยละ 2.3 ในปี 2552  คุณภาพชีวิตของคนไทยดีข้ึน  มี
หลกัประกนัความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลาย  และความยากจนลดลง  แต่ตอ้งให้
ความสําคญัต่อเน่ืองกับการพฒันาคุณภาพคนและสังคม  การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  และความโปร่งใสในการบริหารจดัการภาครัฐ  รวมทั้งการสนบัสนุนใหเ้กิดการแข่งขนั
ท่ีเป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันา  เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทย  การ
พฒันาในระยะแผนพฒันาฯ    ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบักระแสการ
เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน  เป็น
ทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ  โดยเฉพาะขอ้ผกูพนัท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี 2558  จึงจาํเป็นตอ้งนาํภูมิคุม้กนัท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศใหเ้ขม้แขง็ข้ึนมาใช้
ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน  สังคม  และระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ให้สามารถปรับตวั
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไป
เพื่อประโยชน์ สุขท่ีย ั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2554) 

การพฒันาทอ้งถ่ินคืนปัจจยัความสาํเร็จของการพฒันาสังคมไทย  การพฒันาทอ้งถ่ินให้
มีความเขม้แข็ง  ประชาชนในทอ้งถ่ินมีความอยู่ดีกินดีนั้น  สถาบนัหลกัในทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนสาํคญั
นอกจากสถาบันครอบครัว  สถาบันศาสนา  สถาบันทางการเมืองท่ีต้องมีความเข้มแข็งแล้ว  
สถาบนัการศึกษา ซ่ึงเป็นแหล่งรวมองคค์วามรู้  และใหค้วามรู้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ินใหมี้แนวคิด
ในการนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิตโดยเฉพาะสถาบนัระดบัอุดมศึกษา  สถาบนัอุดมศึกษา
สามารถเสริมสร้างให้เกิดการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยืนได ้ หากสถาบนัอุดมศึกษานั้นมีเป้าหมายเพ่ือ
การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน  มีกระบวนการ  วิธีการดาํเนินงานพฒันาทอ้งถ่ินท่ีส่งผลให้เกิดการ
พฒันาทั้งคนและองคก์รในชุมชน  สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีบทบาทดงักล่าวได ้ ควรมีความใกลชิ้ดกบั
ทอ้งถ่ินทั้งในดา้นภูมิศาสตร์และวฒันธรรมอนัจะทาํให้สามารถดาํเนินการศึกษาคน้ควา้ทอ้งถ่ินได้
อยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง  จนเกิดความรู้ความชาํนาญในเร่ืองของทอ้งถ่ิน  และเม่ือประสานงานดา้น
ขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยีกบัสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  จนสามารถสร้างเครือข่าย
ความรู้และขอ้มูลได้แลว้  สถาบนัอุดมศึกษานั้นก็จะมีความพร้อมในการให้บริการวิชาการใน
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รูปแบบต่าง  ๆ  เพื่อแกปั้ญหาทอ้งถ่ินอย่างมีคุณภาพสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  นอกจากน้ีกระบวนการศึกษาคน้ควา้เพื่อความรู้ความเขา้ใจต่อทอ้งถ่ินและการ
แกปั้ญหาของทอ้งถ่ิน  หากเป็นการดาํเนินการร่วมกนัอยา่งแทจ้ริงระหว่างสถาบนัอุดมศึกษา  คน  
องคก์รในชุมชนแลว้ย่อมส่งผลให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของคนและองคก์รในทอ้งถ่ิน  อนัเป็น
ปัจจยัสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยมีความหลากหลายในดา้นขนาดงบประมาณท่ีใชใ้น
การดาํเนินการ  ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  แต่ท่ีมีความใกลชิ้ดทอ้งถ่ิน และมีกฎหมายรองรับถึงการ
เป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน  ก็คือ  มหาวิทยาลยัราชภฏั  ในบรรดาสถาบนัอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมี เพี ยงมหา วิทยาลัยราชภัฎ เ ท่ านั้ น   ท่ีกฎหมายกําหนดให้ทําหน้า ท่ี เ ป็น 
“สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน”  (พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547, มาตรา 
7) ซ่ึงความในมาตรา 7 ไดร้ะบุไวว้่า  ให้มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน  
มีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทาํการสอน  วิจยั  ใหบ้ริการวิชาการ
แก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู  ดงันั้นการบริหารงานตามภารกิจจึงตอ้งยึดทอ้งถ่ินเป็นศูนยก์ลาง  ในยุคท่ีมีกระแส
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  อนัเน่ืองมาจากกระแสยุคไร้พรมแดนของโลกเช่นน้ี  มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผูค้นอย่างมหาศาล  กลุ่มผูถู้กกระทบและเสียเปรียบมาก คือ ผูอ้ยู่ใน
ทอ้งถ่ินชนบทท่ีห่างไกลและผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาทั้งหลาย หากปราศจากการช่วยเหลือ
สนับสนุน   ย่อมทําให้วิ ถี ชีวิตของผู ้คนเหล่า น้ีกระทบกระเ ทือนอย่างแน่นอน   การมี
สถาบนัอุดมศึกษาเขา้ไปช่วยเหลือยอ่มเป็นส่ิงท่ีดีอยา่งยิ่ง  เม่ือมหาวิทยาลยัราชภฏัประกาศตวัเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน  ทุกฝ่ายจึงคาดหวงัอยากเห็นบทบาทของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั  การมีบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน  ก็คือ บทบาท
ปกติท่ีสถาบันอุดมศึกษาพึงกระทาํนั่งเอง  เพียงแต่ปรับให้มีเป้าหมายไปท่ีท้องถ่ิน คือ เพื่อ
ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการของสถาบนัให้มากข้ึน  สถาบนัอุดมศึกษาเช่นน้ีอาจตอ้งเนน้การพฒันา
องคค์วามรู้และนาํไปสู่การปฏิบติั  มากกว่าการพฒันาองคค์วามรู้ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   
ซ่ึงมหาวิทยาลยัราชภฏัทั้งหลายตั้งกระจายอยู่ทัว่ประเทศ  ประมาณว่าแห่งหน่ึงมีเขตพื้นท่ีบริการ  
2-3 จงัหวดั เท่านั้น  ยกเวน้ท่ีมีท่ีตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  แต่ละแห่งมกัมีเขตบริการท่ีชัดเจน   
และสามารถบริการการศึกษาได้อย่างกวา้งขวางทั้ งระดับบณัฑิตศึกษาและมหาบณัฑิตหลาย
สาขาวิชา  ทั้ งด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์  รวมถึงวิทยาการจัดการต่าง  ๆ  สาขาวิชาท่ีจัดสอนจึงมีความเหมาะสมกับการเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยูม่าก 
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มหาวิทยาลยัราชภฏักบัทอ้งถ่ินมีความผกูพนัสืบมายาวนาน  ตั้งแต่มหาวิทยาลยัราชภฏั
เป็นเพียงโรงเรียนฝึกหัดครู  เม่ือ พ.ศ. 2435  นับเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกในประเทศไทย   
ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาเป็นวิทยาลยัครู  ในความผกูพนักบัทอ้งถ่ินมีความลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนพร้อมกบัการ
ขยายตวัของวิทยาลยัครูอย่างกวา้งขวางมากยิ่งข้ึนดว้ย  จากนั้นเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2538        
มีการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญอีกคร้ังก็ คือ  ได้มีการจัดตั้ งสถาบันราชภัฏแทนวิทยาลัยครู                 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระราชทานนาม “ราชภฏั”  ให้แก่สถาบนั
ราชภฏัทัว่ประเทศ (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 112 ตอนท่ี 4 ก. 2538)  ตามมาตรา 7 ใหส้ถาบนัราชภฏั
เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  มีวตัถุประสงคใ์ห้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   
ทาํการวิจยัให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี  ทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม  และผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูบทบาทและภารกิจเหล่าน้ีนอกจากจะมุ่ง
ประโยชน์ต่อการพฒันาและสนองตอบความตอ้งการของทอ้งถ่ินเป็นหลกัแลว้  ยงัมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้โอกาสทางการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนในทอ้งถ่ิน  ไดพ้ฒันาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติและทอ้งถ่ิน ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2547  สถาบนัราชภฏั       
ได้เปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั  ทั้งน้ีการเปล่ียนสถานะก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินใหก้วา้งมากข้ึน  ดงักาํหนดในมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547  
ว่าให้มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างพลงัปัญญาแผ่นดิน  
ฟ้ืนฟูหลงัการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน  สร้างสรรคศิ์ลปวิทยา  เพื่อความเจริญกา้วหน้า
อย่างย ั่งยืนของปวงชน   มีส่วนร่วมในการจัดการ   การบํารุงรักษา   การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื  โดยมีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทาํการสอน  วิจยั  ใหบ้ริการวิชาการแก่ สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอด และ
พฒันาเทคโนโลยี  ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547, มาตรา 7)  และดว้ยขอ้กฎหมายน้ีถือเป็นจุดเด่นท่ีทาํใหม้หาวิทยาลยั
ราชภัฏต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน  ๆ ในการทาํหน้าท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน  สืบเน่ืองจากกฎหมายเปิดโอกาสใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งเตม็ท่ี  ภารกิจ
หนา้ท่ีน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจแก่ชาวราชภฏั  ในการไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานใหแ้ก่
คนส่วนใหญ่ของประเทศ  ตามความหมายของคาํว่า “ราชภัฏ”  ซ่ึงหมายความว่า “คนของ
พระราชา”  ดงันั้นการจดัระบบบริหารการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ยอ่มเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํให้
การจดัการศึกษา     มีคุณภาพได ้ เพราะการบริหารจดัการนั้นครอบคลุมกิจกรรมในการดาํเนินการ
ต่าง  ๆ  ทางการศึกษาไวห้มด  รูปแบบของการบริหารจดัการของแต่ละท่ีเปล่ียนแปลงไดแ้ละมี
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ลกัษณะเป็นพลวตั  (Dynamic) ในตนเองในแต่ละพื้นท่ี  คือ มีการเปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียนใน
ตวัเองไดอ้ยูต่ลอดเวลา (อุทยั บุญประเสริฐ, 2546, น. 5) 

วิกฤติอุดมศึกษาไทยเกิดจากปัญหาทั้งภายนอกและภายในสถาบนัเอง  ปัญหาภายนอก
เกิดจากหลายประการ  เช่น  นโยบายรัฐท่ีไม่มีความแน่นอนเปล่ียนแปลงไปตามรัฐบาลท่ี
ปรับเปล่ียนบ่อย  การลงทุนดา้นอุดมศึกษาท่ีตํ่ามาตลอด  แผนการพฒันาการศึกษาของชาติควรเป็น
แผนระยะยาวและกาํหนดโดยระดบัล่าง  ระดบับนของสถาบนัอุดมศึกษาร่วมกบัทอ้งถ่ิน  องคก์ร
เอกชนเพื่อให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการของทอ้งถ่ินการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ  
ปัญหาภายในของสถาบนัอุดมศึกษา คือ ดา้นบริหารจดัการอนัไดแ้ก่  การบริหารท่ีแบ่งส่วนราชการ
มากเกินไป  ขาดความเป็นชุมชนวิชาการ  ระบบราชการขาดความคล่องตวั  ขาดการเปล่ียนแปลง
มหาวิทยาลยัไร้ทิศทางพฒันาไม่ต่อเน่ืองพระราชบญัญติัแกไ้ดย้าก  สภามหาวิทยาลยัไม่สร้างสรรค์
ไม่มีการกระจายอาํนาจ  และปัญหาดา้นวิชาการ  อนัไดแ้ก่ หลกัสูตรไม่หลากหลาย  ขาดความ
ยืดหยุ่น  ลา้สมยั  มีความซํ้ าซ้อนกนั  ไม่เป็นสากล  ไม่เกิดการบูรณาการ  บุคลากรขาดศกัยภาพ  
ขาดคุณสมบติัท่ีดี  การเรียนการสอนท่ีมีตาํราคุณภาพตํ่า  หอ้งสมุดไม่ทนัสมยั  มีวีธีการสอนลา้สมยั  
อาจารยมี์คุณภาพลดลง  และงานวิจยัท่ีรัฐลงทุนนอ้ย (คณะนกัวิจยั ฯ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2540, น. 145-148) มหาวิทยาลยัราชภฏัเพียรพยายามแสวงหาทิศทางและแนวทางในการจดั
การ ศึกษา เพื่ อตอบสนองต่อ ปัญหาและความต้องการของคนในท้อง ถ่ิน  ในขนาด ท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาทัว่ไปเห็นพร้อมกันว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการ” คือ สาระสําคญัของการ
จดัการอุดมศึกษา  แต่ชาวราชภฏักลบัมองเห็นวา่ “ความเป็นเลิศในการสร้างเสริมคุณภาพและความ
เขม้แขง็ใหก้บัประชาชน คือ สาระสาํคญัของการจดัการอุดมศึกษาท่ีแทจ้ริง (สาํนกังานสภาสถาบนั
ราชภฏั, 2540, น. 2) 

ท่ีผ่านมาสังคมไทยยงัไม่เห็นทิศทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สู่จุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินไม่ชดัเจน  แมว้่ามหาวิทยาลยัราชภฏั
หลายแห่งจะพยายามผลักดันให้มีโครงการต่าง  ๆ  เพื่อท้องถ่ินอยู่มากมายก็ตาม  สมเกียรติ           
พงษไ์พบูลย ์ (ม.ป.ป., น.2)  ไดก้ล่าวถึงอุปสรรคสาํคญัของมหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน  ไว้
วา่  มหาวิทยาลยัราชภฏัถูกกระแสธุรกิจการศึกษาครอบงาํ  กล่าวคือ  ผูรั้บบริการการศึกษาจะข้ึนอยู่
กบัความสามารถในการจ่ายเงิน  และสภาพของชุมชนวิชาการกลายเป็นหน่วยธุรกิจการศึกษา  ไม่มี
พื้นท่ีสําหรับชุมชนทอ้งถ่ินคนดอ้ยโอกาสและคนส่วนมากไม่สามารถเขา้ถึง  การสร้างและ การ
แสวงหาความเป็นเลิศหลุดลอยจากสงัคม  ไม่สามารถเช่ือมโยงชุมชนหรือทอ้งถ่ินได ้ แต่มกัจะเก่ียว
แน่นกบัธุรกิจหรือขยายความร่วมมือกบัต่างประเทศท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตเป็นหลกั  ฐานการคิด   ไม่มี
ชุมชนไม่มีทอ้งถ่ิน  ทิศทางการบริหารจดัการห่างไกลจากตวัปัญหาของสังคม  ปัญหาทอ้งถ่ินหรือ
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ความขดัแยง้ในชุมชนทอ้งถ่ิน  หลกัสูตรเป็นแบบยึดวิชาเป็นตวัตั้งโดยไม่ยึดปัญหาหรือความรู้ใน
ท้องถ่ินหรือองค์ความรู้ท่ีค้นพบใหม่เป็นแกนหรือตัวตั้ ง  การบริหารจัดการทั้ งในระดับสภา
มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย   คณะและโปรแกรมวิชาไม่สะท้อนการมีส่วนร่วมทั้ งในเชิง
องคป์ระกอบคณะกรรมการ  การกาํหนดทิศทาง  การตดัสินใจและการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม  
ตลอดจนไม่มีการเนน้ปลูกฝังและขดัเกลานกัศึกษาใหมี้ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ปัจจุบนัมีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพียงไม่ก่ีแห่งจากจาํนวน 40 
แห่งท่ีไดรั้บการยอมรับว่าทุ่มเททรัพยากรให้กบัการพฒันาทอ้งถ่ินและบุคลากรในทอ้งถ่ินอย่าง
จริงจงั  สาเหตุท่ีทาํให้สถาบนัราชภฏัสนองการพฒันาทอ้งถ่ินไดน้้อย  เน่ืองจากสถาบนัราชภฏัมี
ปัญหาโครงสร้างบางประการท่ีเป็นอุปสรรคและปัญหาดา้นการจดัการ  กล่าวคือ สถาบนัราชภฏัทั้ง 
40 แห่งใชห้ลกัสูตรจากส่วนกลางทั้งส้ิน  มีวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินนอ้ยและไม่เป็นท่ีสนใจของ
ผูเ้รียน  ผูบ้ริหารไม่เอาใจใส่เร่ืองของทอ้งถ่ินอย่างจริงจงั  อาจารยมี์ภาระงานสอนมากกว่า  20 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์  ซ่ึงไม่รวมภาระงานบริหารและงานบริการ  อีกทั้งงานพิเศษในโครงการต่าง  ๆ  
ทาํให้ไม่มีเวลาท่ีจะจดักิจกรรมอย่างอ่ืน  งานวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินเป็นผลงานท่ีถูก
สังคมเรียกร้องมากท่ีสุด  ผลงานวิจยัท่ีมีอยู่ยงัคงไดรั้บการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพทอ้งถ่ินมิไดมี้ส่วนร่วมในการตั้งโจทยศึ์กษาวิจยั  งานวิจยัส่วนหน่ึงเป็นงานเลก็ ๆ เฉพาะกิจ  
ขนาดงานวิจัยและพัฒนาท่ีเกิดผลในทางปฏิบัติ   และจากการท่ีสถาบันราชภัฏแต่ละแห่ง 
ไดง้บประมาณจากส่วนกลางเพียงร้อยละ 40-50 ของค่าใชจ่้าย สถาบนัจึงเปิดสอนหลกัสูตรพิเศษ 
ต่าง ๆ เพ่ือหารายได ้ซ่ึงเป็นการเพิ่มภาระงานสอนของอาจารย ์(สมพงศ ์ บุญเลิศ, 2546, น. 206-
207) 

อย่างไรก็ตาม  จรัส  สุวรรณเวลา  (2542 , น .  13 -14)  ซ่ึ งกล่าวว่ าการบริหาร
สถาบนัอุดมศึกษาไม่วา่จะเป็นการใหค้วามรู้ต่อเน่ือง การวิจยั การใหบ้ริการรูปแบบต่าง ๆ  หรือการ
ช้ีนําด้วยวิชาการต้องตรงตามท่ีสังคมต้องใช้  ทั้ งน้ีต้องปรับการอุดมศึกษาไม่ใช่เป็นไปเพื่อ
อุดมศึกษาแต่เพ่ือสังคม  โดยดาํเนินการตามความจาํเป็นของสังคม  อุดมศึกษาท่ีมีเป้าหมายไม่ตรง
กบัปัญหาของสังคมเป็นความดอ้ยท่ีตอ้งแกไ้ข จากเหตุผลดงักล่าวมาผูว้ิจยัในฐานนะท่ีเป็นบุคลากร
ทางการศึกษาสังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัสนใจท่ีจะศึกษากลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน   ซ่ึงผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารสถาบนัเพื่อนาํไปใชใ้น
การวางแผน  กาํหนดนโยบายให้บริหารงานสอดคลอ้งกับพระราชบญัญติั  ความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน  และความเหมาะสมตามศกัยภาพท่ีเป็นอยู่  อนัส่งผลต่อการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน  ทอ้งถ่ิน และนาํไปสู่การพฒันาประเทศท่ีมีความมัน่คงย ัง่ยนื 
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1.2  คาํถามการวจัิย 
1.  สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา

ทอ้งถ่ินเป็นอยา่งไร 
2.  กลยทุธ์การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืควรเป็นอยา่งไร 

 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
2.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ

พฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 
3.  เพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

 
1.4  กรอบแนวคดิในการวจัิย 

กลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
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ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฎเพือ่การพฒันาท้องถิ่น 
         ใชแ้นวคิดการบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัตามภารกิจ
สถาบนัอุดมศึกษา 4 ดา้น (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) และมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั 
ราชภฏั 2  ดา้น ประกอบดว้ย 
1. การบริหารดา้นการผลิตบณัฑิต 
2. การบริหารดา้นการวจิยั 
3. การบริหารดา้นการใหบ้ริการทางวชิาการแก่

สงัคม 
4. การบริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
5. การบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวทิย

ฐานะครู 
6. การบริหารดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันา

เทคโนโลย ี
กระบวนการบริหาร 
ใชก้ารสงัเคราะห์แนวคิดกระบวนการบริหารดงัน้ี 

1. การวางแผน (Planning) 
2. การนาํแผนไปปฏิบติั (Implementation) 
3. ประเมินผล (Evaluation) 

 

แนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื                         
ใชก้ารสงัเคราะห์แนวคิดของ  
Ontario Learning for Sustainability 
Partnership (OLSP) (1996), UNESCO (1997), 
พระพรหมคุณาภรณ์ (2554) 
1. การพฒันาท่ีมีความย ัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 
2. การพฒันาท่ีมีความย ัง่ยนืดา้นสงัคม 
3. การพฒันาท่ีมีความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้ม 

การพฒันากลยุทธ์การบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิ่นอย่างยัง่ยนื 
ใชก้ารสงัเคราะห์ตามแนวคิดของ Certo, & Perter (1991) ประกอบดว้ย  3  ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ SWOT   
2. การกาํหนดกลยทุธ์ 
3. การปรับปรุงกลยทุธ์ 

กลยุทธ์การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยนื 

DPU



10 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั สามารถนาํกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ

พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืนไปปรับใชใ้นการบริหารเพื่อพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัในวิกฤตของการ
พฒันาปัจจุบนั และเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งเสริมการพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏักบัทอ้งถ่ิน
อยา่งย ัง่ยนื 
2. ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัราชภฏัสามารถนําผลการวิจยัไป

ศึกษาวิเคราะห์และพฒันาการวิจยัเก่ียวกบัการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัให้กา้วหน้ามากข้ึนใน
อนาคต 
 
1.6  ขอบเขตการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
1.1  การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน

อย่างย ัง่ยืนโดยไดว้ิเคราะห์กรอบแนวคิดการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัตามประกาศกระทรวง 
เ ร่ือง  มาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา  (2551)  มาตรฐานด้านการดํา เ นินการตามภารกิจ
สถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย ดา้นการผลิตบณัฑิต ดา้นการวิจยั ดา้นการให้บริการทางวิชาการ 
แก่สังคม และดา้นการทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม และพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
มาตรา 7 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ให้จดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทาํการสอน  
วิจยั ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม   
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู มีรายละเอียด  ดงัน้ี 

1.  การบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต 
2.  การบริหารงานดา้นการวิจยั 
3.  การบริหารงานดา้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 
4.  การบริหารงานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
5.  การบริหารงานดา้นการส่งเสริมวิทยฐานะครู 
6.  การบริหารดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี

1.2  แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนใชแ้นวคิดของ Ontario Learning for Sustainability 
Partnership (OLSP) (1996) ใน 3 มิติ คือ 1) การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ 2) การพฒันาท่ี
มีความยัง่ยนืดา้นสงัคม 3) การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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2.  ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คร้ังน้ี ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภฏั 38 มหาวิทยาลยั 

 
1.7  นิยามศัพท์ในการวจัิย 

กลยุทธ์การบริหาร หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัสําคญั ในการดาํเนินงานให้ไปสู่ ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของ
องคก์ารท่ีกาํหนดไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพ   

มหาวทิยาลยัราชภัฏ หมายถึง กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ ทั้งหมด 38 แห่ง 
การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพฒันาท่ีดาํเนินไปโดยคาํนึงถึงขีดความสามารถของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู ่เพื่อตอบสนองความตอ้งการ ในการบริหารปัจจุบนั โดย
ไม่ส่งผลเสีย ต่อความตอ้งการในอนาคตโดยการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มไป
พร้อม ๆ กนั 

ท้องถ่ิน หมายถึง จงัหวดัท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฎัแห่ง
ละ 2-3 จงัหวดั 

องค์ประกอบการบริหาร หมายถึง องคป์ระกอบในการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงมี 6 ดา้น  

1.  การบริหารงานด้านการผลติบัณฑิต หมายถึง กระบวนการในการคดักรองนกัศึกษา
เขา้สู่ระบบการศึกษาภายในสถาบนัเพื่อใหไ้ดบ้ณัฑิตท่ีสาํเร็จแลว้มีคุณภาพ 

2.  การบริหารงานด้านการวิจัย หมายถึง การบริหารจดัการและการสนบัสนุนใหมี้การ
ทาํวิจยัทั้งภายในสถาบนัและชุมชนท่ีอยูใ่นเขตรับผดิชอบของสถาบนั 

3.  การบริหารงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การสร้างแหล่งเรียนรู้
ข้ึนทั้งภายในและภายนอกสถาบนัเพื่อการใหบ้ริการแก่ประชาชน องคก์รทางสงัคม 

4.  การบริหารงานด้านการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม หมายถึง การดาํเนินงานทาํนุบาํรุง
ศิลปะและวฒันธรรมของชาติโดยเห็นถึงความสาํคญัและคุณค่าเร่ืองศิลปะและวฒันธรรมท่ีจาํตอ้ง
ปลูกฝัง ส่งเสริมและพฒันาส่ิงท่ีดีงาม ความมีสุนทรีย ์และวฒันธรรมท่ีพึงประสงค ์ 

5.  การบริหารงานด้านการส่งเสริมวิทยฐานะครู หมายถึง การดาํเนินงานในการ
ฝึกอบรม ใหค้วามรู้ รวมทั้งสนบัสนุนใหค้รูไดรั้บวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

6.  การบริหารด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี หมายถึง ศึกษาและ
แสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยีพื้นบา้นและเทคโนโลยีใหม่ให้เหมาะสมกบัการดาํรงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน  
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การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัทาํการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ พื้นฐานของคน ทั้งยุคปัจจุบนั และยุคต่อ  ๆ  
ไป และสร้างความสมดุลระหวา่ง การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม มนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

1.  การพัฒนาที่มีความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ดาํเนินการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ พื้นฐานของคน ทั้งยุคปัจจุบนั และยุคต่อ  ๆ ไป  
โดยเนน้ในดา้นเศรษฐกิจ 

2.  การพฒันาที่มีความยั่งยืนด้านสังคม หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัดาํเนินการ
เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมให้เป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ หรือตามแผนท่ีวางไว้
ล่วงหนา้  

3.  การพัฒนาที่มีความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ดาํเนินการการพฒันาท่ีมีการคาํนึงถึงความเสียหายของส่ิงแวดลอ้ม มีการป้องกนัปัญหาท่ีเกิดแก่
ส่ิงแวดลอ้ม หรือถา้จาํเป็นจะตอ้งเกิดความเสียหาย ก็จะตอ้งทาํในขอบเขตท่ีเสียหายน้อยท่ีสุด  
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในมิติทางดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มน้ี  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน 

ผูว้ิจยัไดอ้าศยัหลกัการ แนวคิดและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะนาํเสนอตามลาํดบัต่อไปน้ี 
2.1  แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์การบริหาร 

2.1.1  ความหมายกลยทุธ์ 
2.1.2  ความสาํคญัของกลยทุธ์ 
2.1.3  กระบวนการบริหารกลยทุธ์ 

2.2  หลกัการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา 
2.3  มหาวิทยาลยัราชภฏัและแนวทางการดาํเนินงาน 
2.3.1  ความเป็นมาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2.3.2 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2.3.3  แนวทางการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
2.3.4  การแบ่งเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

2.4  แนวคิดเก่ียวกบัสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
2.5  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
2.5.1  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
25.2  แนวคิดการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
2.5.3  การจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2.6  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6.1  ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6.2   องคป์ระกอบของเศรษฐกิจพอเพียง  
2.6.3  หลกัพิจารณาและแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  แนวคดิเกีย่วกบักลยุทธ์การบริหาร 
2.1.1   ความหมายกลยทุธ์ 

ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนงานเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์ของ
นกัวิชาการสถาบนัการบริหารเชิงกลยทุธ์ พบวา่นกัวิชาการดา้นการบริหารกลยทุธ์ไดใ้หค้วามหมาย
ของกลยทุธ์ไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

คาํวา่ กลยทุธ์ มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก คือ Strategos ใชใ้นวงการทหาร เกิดจากคาํว่า 
Stratos หมายถึง กองทพั (army) และ agein หมายถึง นาํหลกั (lead) โดยรวม หมายถึง “leasing the 
total organization” หรือการนาํใหอ้งคก์ารโดยรวม (Greenley, 1989) 

เคาน์เตอร์ (Coulter, 2008) ไดใ้หค้าํจาํกดัความว่า กลยทุธ์ หมายถึง การตดัสินใจในการ
ดาํเนินการอย่างมีเป้าหมาย ดว้ยการจดัสรรทรัพยากรภายในองคก์ารและความสามารถหลกัของ
องค์การให้สอดคลอ้งกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้ม จากคาํจาํกัดความของคาํว่า 
กลยทุธ์ดงักล่าว กลยทุธ์ขององคก์ารประกอบดว้ยส่วนประกอบสาํคญั ไดแ้ก่ (1) กลยทุธ์เป็นเร่ืองที
เก่ียวกบัเป้าหมายขององค์การ (2) ผูบ้ริหารควรจะเลือกกลยุทธ์การดาํเนินงานท่ีช่วยให้องคก์าร
บรรลุเป้าหมาย (3) การกาํหนดกลยุทธ์อย่างมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ผูบ้ริหาร
จะตอ้งเนน้ถึงการนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงว่า กลยทุธ์ขององคก์ารไม่เพียงแต่เป็น
ส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งทาํ แต่เป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํ และ (4) กลยุทธ์ขององคก์ารควรคาํนึงถึงจุดแข็งภายใน
องคก์าร (ทรัพยากรภายในองคก์ารและความสามารถหลกัขององคก์าร) รวมถึงโอกาสและอุปสรรค
จากสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 

Hitt, Hoskisson, & lerland (2007) และ Rothaermel (2013) ไดใ้หค้าํจาํกดัความว่า กล
ยุทธ์ หมายถึง ชุดของภาระผูกพนัและการดาํเนินการต่าง ๆท่ีไดมี้การประมวลและประสานเขา้
ดว้ยกนั โดยมีเป้าหมายเพื่อใชป้ระโยชน์จากความสามารถหลกั (Core Competencies) และ
ก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนหรืออาจกล่าวอีกในนยัหน่ึงว่า กลยทุธ์ หมายถึง 
แนวทางหรือวิธีการในการปฏิบติัท่ีประกอบดว้ยการดาํเนินงานเชิงแข่งขนั และแนวทางในการทาํ
ธุรกิจสําหรับผลจัดการทั้ งหลาย เพื่อสามารถนําไปดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทั้ งหมดของ
องคก์าร 

Thompson, Srickland, lll, & Gamble (2007) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า กลยทุธ์ หมายถึง 
แผนปฏิบติัการของผูบ้ริหารท่ีเป็นแนวทางในการดาํเนินงานขององคก์าร ซ่ึงกลยทุธ์เปรียบเสมือน
ภาระผูกพนัของผูบ้ริหารท่ีมีต่อองค์การในการกาํหนดแผนการดาํเนินงาน เพื่อทาํให้องค์การ
เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานให้แก่องคก์าร ดงันั้น ผูบ้ริหาร
ตอ้งเลือกกลยทุธ์ท่ีสามารถช่วยใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ารบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
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David (1995) กล่าวว่า กลยทุธ์เป็นวิธีทาง (Means) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นระยะ
ยาว (Long-term Objectives) 

Mintzberg (1994, pp. 23-32) ใหห้ลกั 5 Ps หรืออกัษร P หา้ตวั แทนความหมายของกล
ยทุธ์ ดงัน้ี 

1)  กลยทุธ์ หรือ แผน (Strategy is a plan = P1) หมายถึง กิจกรรมทั้งหลายกาํหนดกล
ยทุธ์ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นส่ิงท่ีกาํหนดทิศทางหรือเป็นแนวทางการดาํเนินงานในอนาคต 

2)  กลยทุธ์ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = P2) หมายถึง แบบแผน
ดา้นพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นว่าการวางแผน
งานในอนาคตจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงวิวฒันาการขององค์การท่ีสืบเน่ืองจากอดีต และขณะเดียวกนั
บทบาทของผูบ้ริหารในการวางแผนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความ สามารถหรือความ
คาดหวงัของผูป้ฏิบติัดว้ย เพราะในหลายกรณี เจตนารมณ์เชิงกลยทุธ์หรือส่ิงท่ีผูบ้ริหารตั้งใจจะทาํ
อาจจะเป็นไปไม่ได ้แต่ผูป้ฏิบติัอาจใชค้วามชาํนาญดา้นต่าง  ๆปรับกลยทุธ์ในระหว่างปฏิบติัอาจจะ
เป็นไปไม่ได ้แต่ผูป้ฏิบติัอาจใชค้วามชาํนาญดา้นต่าง  ๆปรับกลยทุธ์ในระหว่างปฏิบติัจนกลายเป็น
กลยทุธ์ทีเกิดข้ึนไดจ้ริง 

3)  กลยุทธ์ คือ การกาํหนดมาตรฐานหรือตาํแหน่ง (Strategy is a position=P3) 
หมายถึง การเน้นไปท่ีความสําคญัของฐานนะหรือตาํแหน่งของกิจการในสนามแข่งขนั ดังนั้น
สินคา้หรือบริหารท่ีเสนอออกไป จาํเป็นตอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละประเภท 

4)  กลยทุธ์ คือ มุมมอง (Strategy is a plan=P4) หมายถึง การเนน้ความสาํคญัของการ
พิจารณาท่ีสภาพท่ีแทจ้ริงภายในองคก์าร คือ คุณลกัษณะท่ีน่าจะเป็นขององคก์าร ดงันั้นมุมมองจึง
หมายถึง วิธีการดาํเนินงานท่ีตอ้งการใหค้นองคก์ารยดึถือร่วมกนั 

5)  กลยทุธ์ คือกลยทุธ์ในเดินหมาก (Strategy is a plan=P5) ในสถานการณ์ท่ีมีการ
ต่อสู้หรือการแข่งขนั ส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการ คือ การเอาชนะ ซ่ึงทุกฝ่ายจะตอ้งตอ้งวางกลยุทธ์ โดย
คาํนึงถึงการใช้อุบายในการดาํเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นกุศโลบาย หรือเล่ห์เหล่ียม หรือกลวิธี เพื่อ
เอาชนะฝ่ายตรงขา้มใหไ้ด ้

Certo, & Perter (1991) ใหค้วามหมายของกลยทุธ์ หมายถึง วิธีการดาํเนินงานท่ีคาดว่า
จะนาํไปสู่ความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

Cope (1978) กล่าวโดยสรุปว่า กลยทุธ์หมายถึง รูปแบบของวตัถุประสงค ์(Objectives) 
จุดมุ่งหมาย (Purposes) หรือเป้าหมาย (Goals) และนโยบายและแผนแม่บทท่ีจะนาํมหาวิทยาลยั
ไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้
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ธงชัย สันติวงษ์ (2533) กลยุทธ์ หมายถึง วิธีหรือแผนปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการแบ่งสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัเพ่ือให้เกิดผลท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ และสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงคอ์นั
ใดอนัหน่ึงหรือหลายวตัถุประสงคพ์ร้อมกนั โดยใหมี้ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ณ ระดบัท่ียอมรับได ้

กล่าวโดยสรุป  กลยุทธ์  หมายถึง  แนวทางการดําเนินงานเชิงรุกในการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัสาํคญั ในการดาํเนินงานให้ไปสู่ความสาํเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.2  ความสาํคญัของกลยทุธ์ 
กลยทุธ์มีความสาํคญัหรือมีประโยชน์ต่อองคก์าร (Robbins and Coulter 2012, pp. 253-

254; Simerson 2011, pp. 4-5; Wheelen & Hunger 2010, p. 54) ดงัน้ี 
1.  ทาํใหก้ารกาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และทิศทางในการดาํเนินงานขององคก์าร

ในอนาคตชดัเจนและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบดา้น 
2.  ทาํใหก้ารดาํเนินงานทุกส่วนภายในองคก์ารเป็นไปอยา่งมีเอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมาย

เดียวกนั 
3.  ทาํใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกระดบัมีส่วนร่วมในการริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละพฒันาองคก์ารใหมี้

ความกา้วหนา้ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
4.  ทาํใหอ้งคก์ารสามารถคาดคะเนปัญหาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และเสาะหาเทคนิควิธีใน

การเปล่ียนแปลงปัญหาใหเ้ป็นโอกาส เพื่อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนและบรรลุผลสาํเร็จ
ตรงตามเป้าหมาย 

5.  ทาํให้ผูบ้ริหารทุกระดบัมีวิสัยทศัน์ชดัเจน ตรงกนั สามารถตดัสินใจไดอ้ย่าง
รอบคอบ และลดความเส่ียงในการดาเนินงาน 

2.1.3  กระบวนการบริหารกลยทุธ์ 
Coulter (2008) ไดใ้หค้าํจาํกดัความวา่ การจดัการเชิงกลยทุธ์ หมายถึง กระบวนการของ

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อกาํหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัองคก์ารและนาํกลยทุธ์ดงักล่าว
ไปปฏิบติั รวมทั้งทาํการประเมินผลกลยุทธ์จากการดาํเนินงาน ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีกาํหนดข้ึนสามารถ
ปรับเปล่ียนไดต้ามความจาํเป็นในการดาํเนินงาน โดยกิจกรรมทั้งหลายดงักล่าวขา้งตน้ เรียกว่า การ
วิเคราะห์สถานการณ์ การกาํหนดกลยุทธ์ การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั และการประเมินผลกลยุทธ์ 
รายละเอียดดงัภาพท่ี 2.1  
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ภาพที ่2.1 กระบวนการบริหารกลยทุธ์ 
ที่มา: From “Strategic Management in Action” (4th ed.), by Coulter, 2008, New Jersey: Person 

Education, Inc., p.6. 
 

สุดใจ วนัอุดมเดชาชยั (2556, น. 19-21) กล่าวถึง การจดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง 
กระบวนการท่ีองคก์ารตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ืองในการควบคุมและประเมินผลลพัธ์จากการดาํเนินธุรกิจ 
รวมถึงสภาวะของอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจดาํรงอยู่ โดยผูบ้ริหารตอ้งทาํการประเมินกลยุทธ์แต่ละ
ทางเลือกอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี เพื่อทาํการประเมินกลยทุธ์ท่ีเลือกและนาํไปปฏิบติัไดผ้ลอยา่งไร และ
บรรลุผลสาํเร็จหรือไม่ (Lamb, 2008) ขณะท่ี Kaplan & Norton (2005) ไดใ้หค้าํจาํกดัความว่าการ
จดัการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการท่ีรวมกนัของ 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ การกาํหนดกล
ยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ และสุดท้ายจะมีลูกศรยอ้นกลับไปยงั
องคป์ระกอบของการกาํหนดกลยทุธ์ นอกจากนั้น Kaplan & Norton (2005) ไดข้ยายความเพ่ิมเติม
ว่า ก่อนท่ีผูบ้ริหารจะทาํการกาํหนดกลยทุธ์ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งเพิ่มองคป์ระกอบยอ่ยในการจดัการ
เชิงกลยทุธ์ ท่ีมีช่ือเรียกว่า การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (Environmental Scanning) ผูบ้ริหารตอ้ง
เปรียบเทียบปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก รวมถึงจุดอ่อนและจุดแข็งจากสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ารโดยท่ีองคป์ระกอบทั้ง 4 องคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยุทธ์น้ี Kaplan & Norton 
เรียกว่า กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Porter (1996); Thompson & 
Srickland ll (2003); Dess Lumpkin, & Taylor (2005); Pearce ll & Robinson (2005); Coulter 
(2008) และ Wheelen & Hunger (2012) รายละเอียดองคป์ระกอบของกระบวนการจดัการเชิง 
กลยทุธ์ ดงัภาพ  
 

  

การวเิคราะห์สถานการณ์  

การประเมินผลกลยุทธ์  

การกาํหนดกลยุทธ์  

การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ  DPU
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ภาพที ่2.2  องคป์ระกอบของกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
ทีม่า: From “Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability”       

(4th ed.), by Wheelen & Hunger, 2012. New Jersey: Pearson Education, Inc., p. 63. 
 

จากภาพแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบพื้นฐานของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
สามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบได้แก่ (1) การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (Environmental 
Scanning) (2) การกาํหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) (3) การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategy 
Implementation) และ (4) การควบคุมและการประเมินผล (Evaluation and Control) โดย
องค์ประกอบทั้ ง 4 มีความสัมพนัธ์กันเป็นกระบวนการต่อเน่ือง การจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้
ความสาํคญัเก่ียวกบัการติดตามและการประเมินผล ทั้งน้ี เพื่อปรับการดาํเนินงานขององคก์ารให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร ทั้งท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค 
จุดอ่อน และจุดแขง็ขององคก์ารนั้น ๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีตอ้งการ 

การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบการจดัการท่ีมุ่งเน้นความสําเร็จขององค์การโดย
พิจารณาสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัสําคญั และหาแนวทางท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นเฉพาะตวัเป็น
จุดเด่นท่ีสาํคญัในการแข่งขนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ทั้งภายในและการควบคุม และประเมินผล (Bartol and Martin, 1998) โดยมีกระบวนการบริหาร 
กลยทุธ์ ดงัภาพ  

 
 
 
 
 

การตรวจสอบ
สภาพแวดลอ้ม 

การกาํหนด 
กลยทุธ์ 

การควบคุมและ 
การประเมินผล 

การนาํกลยทุธ์ 
ไปปฏิบติั DPU
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ภาพที ่2.3  กระบวนการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ (Bartol and Matin, 1998, pp. 220-221) 
 

Wheelen, & Hunger (1995, p. 3) ไดก้ล่าวถึง การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง 
การกาํหนดการดาํเนินการขององคก์ารเพื่อบรรลุผา่นในระยะยาวขององคก์าร รวมถึงการวิเคราะห์ 
ศึกษาสภาพแวดลอ้ม การกาํหนดกลยทุธ์ การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั การประเมินผลและควบคุม
กลยุทธ์ การศึกษาถึงการจดัการเชิงกลยุทธ์และตอ้งมีการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคและประเมินสภาพแวดลอ้ม ภายในเพื่อหาจุดเด่นและจุดดอ้ย 

Certo, & Perter (1991) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ ประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) โดยพิจารณาจุดแข็ง
จุดอ่อนภายในองคก์าร และโอกาส อุปสรรค จากภายนอกองคก์ร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บรรลุความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

ขั้นท่ี 2 การจดัวางทิศทางขององคก์ร (Establishing Organization Direction) ในขั้นตอน
น้ีจะมีการจดัวางทิศทางขององคก์ารภาครัฐจะมีมุมมองดงัน้ีคือ พิจารณาพนัธกิจ (Mission) ซ่ึงเนน้

 
 
 
 
 
 
 

การสร้างกลยุทธ์ 
(Strategy Formulation) 

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

ภายนอก 

การกําหนดพันธกิจและ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

การกําหนดกลยุทธ์ 
ระดับต่างๆ 

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

ภายใน 

การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
(Strategy Implementation 

การควบคุม และการประเมินผล 
(Controlling and Evaluation) 
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เหตุผลในการมีองคก์ร และวตัถุประสงค ์(Objective) ขององคก์รซ่ึงเนน้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการมี
องคก์ร 

ขั้นท่ี 3 การกาํหนดกลยทุธ์ (Strategy Formulation) โดยพิจารณาออกแบบ เลือกกลยทุธ์
ท่ีเหมาะสม และสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง จากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) การวิเคราะห์คาํถามวิกฤต (Critical Question) 
เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 4 การปฏิบติังานตามกลยทุธ์ (Strategy Implementation) โดยดาํเนินงานตาม
แผนปฏิบติัการงานกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไวใ้ห้เป็นไปอย่างราบร่ืน โดยคาํนึงถึงโครงสร้างขององคก์ร 
และวฒันธรรมขององคก์ร เพื่อนาํไปสู่ความสาํเร็จตามท่ีพึงประสงค ์

ขั้นตอนท่ี 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategy Control) โดยวิธีการติดตามผลการ
ปฏิบติังาน วิธีกาประเมินผลกระบวนการ และประเมินผลสาํเร็จขององคก์ร 

กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง จากขั้นตอนท่ี 1 ไปจนถึง 
ขั้นตอนท่ี 5 และมี “การทบทวน” โดยเวียนกลบัมาขั้นตอนท่ี 4 จนถึงขั้นตอนท่ี 1 โดยพิจารณาจาก
สภาพแวดลอ้มทีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงองคก์รจะตอ้งเผชิญ และปรับกลยุทธ์ให้องคก์รดาํเนินงานได้
อยา่งเหมาะสม 

ดงันั้นจากการทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารกลยทุธ์ กล่าวโดยสรุป
ได้ว่า กระบวนการบริหารกลยุทธ์  ประกอบด้วย  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์กร  การกาํหนดทิศทางขององค์กร  การกาํหนดกลยุทธ์  การปฏิบัติตามกลยุทธ์   
และการควบคุมกลยุทธ์  ทั้งน้ีในการจดัทาํกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน  ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเป็นกรอบแนวคิดประกอบดว้ย การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคต่์อการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่ง
ย ัง่ยืนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดเด่นจุดดอ้ยในการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั 
เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน  และจดัทาํกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 
2.2  หลกัการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

 -  หลกัการบริหารสถาบนัอุดมศึกษา 
นกัวิชาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงหลกัการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 
มานิต บุญประเสริฐและคณะ (2546) กล่าวถึง หลกัการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาแนว

ใหม่ ประกอบดว้ย 5 ดา้นคือ 
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1.  ดา้นการบริหารจดัการทัว่ไปเป็นการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้กลยุทธ์  มีการนาํแนวคิด
และการจดัการทางการบริหารธุรกิจมาใชใ้นการบริหาร 

2.  ดา้นการบริหารงานวิชาการ เป็นการบริหารงานท่ีใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียนมากข้ึนมี
การวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาด  และนําแนวคิด
ทางการตลาดมาใชใ้นการจดักลุ่มผูเ้รียน 

3.  ด้านการบริหารงานวิจัย มีแนวโน้มท่ีสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัวิจยัชั้นนาํของประเทศภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ 

4.  ดา้นการบริหารการเงิน  มุง้เน้นการปฏิรูปและปรับปรุงระบบการเงินและรูปแบบ
การหารายได ้ มีการขยายระบบการใหบ้ริการทางการศึกษาท่ีหลากหลายเพื่อใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน 

5.  ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ในดา้นการบริหารงานบุคลากร กล่าวคือ  มีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการคดัเลือก  การสรรหา และการใหเ้งินเดือนท่ีแตกต่างจากระบบราชการ 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์  (2557) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารของสถาบันการศึกษา 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 

1.  การบริหารการสอน  การบริหารเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน คือ การอบรมสั่ง
สอนคนท่ีกาํลงัจะเป็นหรือเป็นผูใ้หญ่แลว้ให้เป็นคนดีของสังคม ในปัจจุบนัมีความเขา้ใจว่าเป็น
หนา้ท่ีของการผลิตบณัฑิต 

2.  การบริหารการวิจยั  เป็นการบริหารเก่ียวกบัการสร้างองคค์วามรู้  คือ การวิจยัหรือ
การคน้ควา้ บุกเบิกและการแสวงหาความรู้ใหม่ 

3.  การบริหารงานวิชาการ การบริหารเก่ียวกบัการบริการแก่ชุมชนเป็นจุดมุ่งหมายท่ี
สัมพนัธ์กบับทบาททางสังคมของสถาบนัอุดมศึกษา  โดยเหตุท่ีสถาบนัอุดมศึกษามีวิทยาการและ
วิทยากรพร้อมขอ้มูล  จึงจาํเป็นท่ีสงัคมจะตอ้งใชป้ระโยชน์ใหเ้ตม็ท่ี 

มาตรา 39  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2545  ไดก้าํหนดขอบเขตการบริหารสถานศึกษาดงัน้ี 

1. ดา้นการบริหารวิชาการ 
2.  ดา้นการบริหารงบประมาณ 
3.  ดา้นการบริหารงานบุคคล 
4.  ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
นิลวรรณ  วีรวฒัโนดม  และนงณภทัร รุ่งเนย (2555) การบริหารสถาบนัอุดมศึกษา 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่  ๆ  และประกอบดว้ย 7 ดา้นดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1  การบริหารทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา  ประกอบดว้ย 3 ดา้นดงัน้ี 
1.1  การบริหารจดัการทัว่ไป 
1.2  การบริหารบุคคล 
1.3  การบริหารการเงิน 
ส่วนท่ี 2  การบริหารตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา  ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี 
2.1  การบริหารงานวิชาการ 
2.2  การบริหารงานกิจการนิสิตนกัศึกษา 
2.3  การบริหารงานวิจยั 
2.4  การบริหารงานการบริการวิชาการแก่สงัคม 
การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551) แบ่งเป็น 2 ส่วนและประกอบดว้ย 8 ดา้น ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  มาตรฐานศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา 
1.1  ดา้นศกัยภาพ 
1.2  ดา้นวิชาการ 
1.3  ดา้นการเงิน 
1.4  ดา้นการบริหารจดัการ 
ส่วนท่ี 2  มาตรฐานการดาํเนินงานตามภารกิจสถาบนัอุดมศึกษา 
2.1  ดา้นการผลิตบณัฑิต 
2.2  ดา้นการวิจยั 
2.3  ดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม 
2.4  ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
Knoeles (1970)  การบริหารงานของสถาบนัอุดมศึกษา  ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ 
1.  การจัดการทั่วไป  เป็นการวางแผนของหน่วยงานเก่ียวกับการบริหารทั่วไป  

ความสัมพนัธ์ต่อชุมชน  งานบุคลากรและเจา้หนา้ท่ี  งานอาคารสถานท่ีและการจดัทาํงบประมาณ
และการจดัหาทุน 

2.  การจดัการบริหารงานวิชาการเป็นการจดัทาํระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการ  
การบริหารงานวิชาการและการบริหารหลกัสูตร  การรับนกัศึกษาทรัพยากรการเรียนการสอน  การ
บริหารอาจารย ์ งานกิจการนกัศึกษา  งานกีฬาและพฒันานกัศึกษา  งานสุขภาพอนามยั  งานดา้น
ศาสนา และงานองคก์รบริหารงานสมัพนัธ์ 
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Ramseyer and Others ทาํการวิจยัใหฝ่้ายการศึกษาของรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาสรุป
งานบริหารการศึกษามี 8 ประเภท ดงัน้ี 

1.  งานพฒันาหลกัสูตรและการสอน 
2.  งานปกครองนกัเรียน 
3.  งานการเป็นผูน้าํชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่
4.  งานบริหารบุคคลซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีของฝ่ายการศึกษาทั้งท่ีเป็นครูและมิใช่ครู 
5.  งานบริหารอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน 
6.  งานจดัการเก่ียวกบัยานพาหนะท่ีนกัเรียนใชม้าโรงเรียน 
7.  งานจัดระบบบริหารสถานศึกษาให้ถูกต้องตามหลักการบริหารท่ีดี   และมี

ประสิทธิภาพ 
8.  งานบริหารธุรการ การเงินและบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
ส่วน Robert S.Fisk สรุปว่า  ภารกิจของผูบ้ริหารการศึกษาท่ีตอ้งปฏิบติัมีเพียง 4 

ประการเท่านั้น คือ 
1.  การบริหารงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่(Responsibilities Relating to 

the Community) 
2.  การบริหารงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการขยายหรือปรับปรุงโอกาสทางการศึกษาหรืองาน

ในดา้นวิชาการ (Improvement of Educational Opportunity) 
3.  การบริหารงานบุคคลทุกประเภท นับตั้งแต่การแสวงหา การบรรจุแต่งตั้ ง  การ

พฒันาและปรับปรุงครู  เจา้หนา้ท่ีและนกัเรียน  ตลอดจนการให้พน้จากงานหรือจากโรงเรียนของ
บุคคลทุกประเภท (Obtaining Developing and Improving Personnel) 

4.  การบริหารงานธุรการ การเงิน อาคารสถานท่ี บริเวณ และบริการต่าง ๆ(Providing 
and Maintaining Funds and Facilities) 

ผู ้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยเ ก่ียวกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบดว้ยการบริหาร 6 ดา้นคือ 

1.  การบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต 
2.  การบริหารงานดา้นการวิจยั 
3.  การบริหารงานดา้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 
4.  การบริหารงานดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
5.  การบริหารงานดา้นการส่งเสริมวิทยฐานะครู 
6.  การบริหารดา้นการปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี
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2.3  มหาวทิยาลยัราชภัฏและแนวทางการดําเนินงาน 
2.3.1  ความเป็นมาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

คาํว่า “ราชภฏั” นั้น หากแปลอย่างเคร่งครัดตามหลกัการแปลภาษาบาลีเป็นไทยก็ตอ้ง
แปลว่า “ผูอ้นัพระราชาเล้ียง” หากแปลอย่างอนุโลม แปลว่า “คนของพระราชา” (มงคล ชวาเรือ, 
2545, น. 35) ซ่ึงเป็นนามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงวินิจฉัยและพระราชทานให้ดว้ย
พระองค์เอง และพระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้ากระหม่อมพระราชทาน  
“ตราประจาํพระองค”์ อนัสูงส่งใหเ้ป็น “ตราประจาํสถาบนั” ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวทรงไวว้างพระราชหฤทยัในสถาบนัคู่พระทยั คือเป็น “โพธิยาลยั-มหาวิชชาลยั”  
หรือ “สถาบนัอบรมสัง่สอนใหเ้บด็เสร็จ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเร่ิมก่อตั้งโดยมีรากฐานมาจากสถาบนัการฝึกหดัครู ซ่ึงอาจกล่าวได้
ว่า เร่ิมก่อตั้งอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 5 โดยอยูใ่นสังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ หลงัจากนั้นมีการจดัตั้งขยายตวัเพิ่ม
มากข้ึนจากปี พ.ศ. 2479 มีโรงเรียนการฝึกหัดครูในสมยันั้น และนอกจากน้ียงัมีโรงเรียนฝึกหัดครู 
ท่ีสงักดักรมอ่ืนอีก (ทวีศิลป์ กลุนภาดล, 2547, น. 42) 

ในปี พ.ศ. 2504 ได้เร่ิมยกฐานะของโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครู โดยเป็น 
การทยอยเปล่ียนแปลงทีละแห่ง จนในปี 2512 โรงเรียนฝึกหดัครูไดย้กฐานะเป็นวิทยาลยัครูจนครบ
ทุกแห่งต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการปรับปรุงการบริหารวิทยาลัยครู โดยการจัดตั้ งเป็น 
สหวิทยาลยัข้ึนในภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2538 ไดมี้การออกพระราชบญัญติัสถาบนัราชภฏัข้ึน ส่งผลให้วิทยาลยัครู 
มีการปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏ ซ่ึงมีจาํนวน 36 แห่ง จนกระทั่งในปัจจุบันมี 
การจดัตั้งเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง รวมทั้งส้ินเป็น 41 แห่ง ปัจจุบนัสถาบนัราชภฏัไดรั้บการเปล่ียนแปลง
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ซ่ึงไดรั้บการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 14 มิถุนายน 2547 ซ่ึงเหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติั
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ โดยท่ีมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 บญัญติัให้สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีเป็นนิติบุคคล และอาจจดัเป็นหน่วยราชการหรือเป็นหน่วยงานในกาํกบัของรัฐ 
ดาํเนินการได้โดยอิสระสามารถพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีเป็นของตนเอง มีความคล่องตัว  
มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของสถานศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้ง
สถานศึกษานั้น ๆ ซ่ึงมีผลทาํให้มหาวิทยาลยัราชภฏัมีฐานะเป็นนิติบุคคลในสายการบงัคบับญัชา
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ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีพนัธกิจสาํคญัในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง วิทยฐานะครู ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัมีประวติัความเป็นมาท่ีโดดเด่น มีความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองในการ
ปฏิบติัพนัธกิจต่าง ๆ ของการเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน มีจุดแขง็ท่ีเป็นศูนยร์วม
จิตใจของคณาจารย ์นักศึกษา และประชาชนทัว่ไป ในการมีปณิธานความมุ่งมัน่ร่วมกนัท่ีสรรค์
สร้างและธาํรงรักษาเกียรติคุณช่ือเสียงของการเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นนาํของภูมิภาค โดยทัว่ไป
แลว้มหาวิทยาลยัราชภัฏมีทาํเลท่ีตั้ งอย่างเหมาะสมในพื้นท่ีท่ีสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
ร่ํารวยดว้ยศิลปะและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และมีระบบการบริหาร มีคณาจารยท่ี์มีศกัยภาพสูง ทาํใหมี้
โอกาสประสบความสาํเร็จสูงในการปรับเปล่ียนสถานะเป็นมหาวิทยาลยัปฏิบติัพนัธกิจต่าง ๆ 
2.3.2  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

กฎหมายทีเก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีสําคญั คือ พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั 
ราชภฏั พ.ศ. 2547 มีขอ้กาํหนดท่ีเนน้ถึงการเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงทาํให้
มหาวิทยาลยัราชภฏัมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลยัแห่งอ่ืนอย่างชดัเจน 3 มาตรา คือ มาตรา 7 
มาตรา 8 และมาตรา 9 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547, น. 2-3) 

มาตรา 7 ใหม้หาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างพลงั
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  
เพื่อความก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบาํรุงรักษา  
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพสูง ทาํการสอน วิจยั ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี ทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครู 
และส่งเสริมวิทยฐานะ 

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  7 ให้กําหนด
ภาระหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยั ดงัต่อไปน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา. 2547, น. 3) 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(2) ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สาํนึกในความเป็นไทย มีความรักและผกูพนัต่อ
ท้องถ่ิน อีกทั้ งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงการผลิตบณัฑิตดงักล่าว จะตอ้งให้มีจาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการผลิต
บณัฑิตของประเทศ 
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(3) เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ินและของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของผูน้าํชุมชน ผูน้าํศาสนาและนักการเมือง
ทอ้งถ่ินให้มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการนบริหารงาน
พฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเขม้แข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหว่างมหาวิทยาลยั ชุมชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยีพื้นบา้นและเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
ให้เหมาะสมกับการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหา
แนวทางเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

(8) ศึกษา วิจัย  ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
ในการปฏิบติัภารกิจของมหาวิทยาลยัเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 

มาตรา 9 มหาวิทยาลยัจะปฏิเสธการรับผูส้มคัรได้เขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัหรือยุติ 
หรือชะลอการศึกษาของนกัศึกษาผูใ้ดดว้ยเหตุเพียงว่าผูน้ั้นขาดแคลนทุนทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริงเพื่อจ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลยัมิได ้

นอกจากน้ี ยงัได้กาํหนดเร่ืองการประสานงานและระดมสรรพกาํลงัเพื่อการพฒันา
ท้องถ่ินไวใ้นหมวด 3 มาตร 46 มาตรา 47 และมาตรา 48 ดังมีรายละเอียด ดังน้ี (สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547, น. 15-16) 

มาตรา 46 เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและระดมสรรพกาํลงัเพื่อพฒันาการ
อุดมศึกษาในทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัให้มีหน่วยงานประสานและระดมสรรพกาํลงัทางการศึกษา
ในแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อทําข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ 
ประสานงานให้บุคลากร ทรัพยากรและความชํานาญร่วมกันในการปฏิบัติตามภารกิจของ
มหาวิทยาลยั 

มาตรา 47 เพื่อให้การดาํเนินการเป็นไปตามมาตรา 46 ให้คณะกรรมการอุดมศึกษาจดั
ให้มีการทาํข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการร่วมกันจากทุกมหาวิทยาลัย 
ใหมี้คณะกรรมการร่วมกนัจากทุกมหาวิทยาลยัมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
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(1) จัดให้มีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(2) เสนอนโยบายและแผนพฒันาการจดัการอุดมศึกษา เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินต่อสภา
มหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง 

(3) สนับสนุนการผนึกกําลังเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ และ
ภาระหนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 

องคป์ระกอบ จาํนวน คุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวิธีการไดม้า วาระการดาํรงตาํแหน่ง
และการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุม วิธีการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
ร่วมกนัจากทุกมหาวิทยาลยั ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินให้
คณะกรรมการร่วมกนัจากทุกมหาวิทยาลยัประสานความร่วมมือในการวิจยั การแลกเปล่ียนความรู้  

จะเห็นไดว้่า มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ของพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
พ.ศ. 2547 ไดเ้นน้ย ํ้าเป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากมหาวิทยาลยัโดยทัว่ไป ท่ีตอ้งการให้มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน” ในลกัษณะของการเนน้ในการสร้างความ
สํานึกในเร่ืองทอ้งถ่ินและความเป็นไทยด้วยการอนุรักษ์ วิจัย และส่งเสริมในเร่ืองวฒันธรรม
คุณธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยจนถึงภูมิ
ปัญญาสากล  นอกจากน้ีในมาตรา  46 มาตรา  47 และมาตรา  48 ยังได้กําหนดเ ก่ียวกับ 
การประสานงานและระดมสรรพกาํลงัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยเนน้ความร่วมมือกนัทางวิชาการ
บุคลากรและทรัพยากรระหวา่งมหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551  มีเน้ือความว่า  ตามท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 34 กาํหนดให้คณะกรรมการอุดมศึกษาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ โดยคาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษาระดบั
ปริญญา ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดด้าํเนินการจดัทาํมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อ
นาํไปสู่การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบนัท่ีมีปรัชญา วตัถุประสงค ์และพนัธกิจในการ
จดัตั้งท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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อาศัยอํานาจตามในมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติระ เ บียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2551 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 จึงประกาศ
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ไวด้งัต่อไปน้ี 

1.  มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ยมาตรฐาน 2 ดา้น ดงัน้ี 
1.1  มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย

มาตรฐานยอ่ยดา้นต่าง ๆ4 ดา้น 
(1)  ดา้นศกัยภาพ 

สถาบนัอุดมศึกษามีอาคารท่ีประกอบดว้ย ลกัษณะท่ีสาํคญัของอาคารเรียนท่ีดี 
มีห้องครบทุกประเภท พื้นท่ีใช้สอยท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมทุกประเภทมี
จาํนวนเพียงพอและเหมาะสมกบัจาํนวนอาจารยป์ระจาํ จาํนวนนักศึกษาในแต่ละหลกัสูตร และ
จาํนวนนกัศึกษาตามแผนการรับนกัศึกษา ตามเกณฑพ์ื้นท่ีใชส้อยอาคารโดยประมาณ รวมทั้งตอ้ง
จดัให้มีหอ้งสมุดตามเกณฑม์าตรฐาน มีครุภณัฑป์ระจาํอาคาร ครุภณัฑก์ารศึกษา และคอมพิวเตอร์
จาํนวนเพียงพอต่อการจดัการศึกษา 

ทั้งน้ี อาคารและบริเวณอาคารจะตอ้งมีความมัน่คง ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะหรือ
ความจาํเป็นอยา่งอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

(2)  ดา้นวิชาการ 
สถาบนัอุดมศึกษามีศกัยภาพและความพร้อมในการปฏิบติัภารกิจดา้นวิชาการ

สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของสถาบนัอุดมศึกษาและแผนการผลิตบณัฑิตท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการของประเทศและผูใ้ชบ้ณัฑิตโดยรวม มีหลกัประกนัว่าผูเ้รียนจะไดรั้บการบริการการศึกษา
ท่ีดี สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สถาบันต้องมีการบริหารวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทั้งในดา้นการวางแผนรับนกัศึกษาและการผลิตบณัฑิต การจดักิจกรรม
การเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ การประกนัคุณภาพการเรียนการสอน และการพฒันา
ปรับปรุงการบริหารวิชาการ 

(3)  ดา้นการเงิน 
สถาบนัอุดมศึกษามีความพร้อมดา้นการเงิน ทั้งงบการเงินและงบท่ีจาํแนกตาม

กองทุน มีแผนการเงินท่ีมัน่คง เป็นหลกัประกนัไดว้า่สถาบนัจะสามารถจดัการศึกษาไดต้ามพนัธกิจ
และเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผูเ้รียนและผูใ้ชบ้ริการอุดมศึกษา สถาบนัมีการจดัทาํรายงานการเงินท่ีแสดงถึงการไดม้า
ของรายได ้รายรับ การจดัสรร การใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ และทัว่ถึงเป็นธรรมอยา่งชดัเจน รวมทั้ง
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การนาํรายไดไ้ปลงทุนภายใตก้ารประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการปฏิบติังานควบคู่ไปกบัการใชเ้งินทุกประเภท และมีระบบการติดตามตรวจสอบ
ผลประโยชน์ทบัซอ้นของบุคลากรทุกระดบั 

(4)  ดา้นการบริหารจดัการ 
สถาบนัอุดมศึกษามีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด

วิสัยทศัน์ ค่านิยมไปสู่การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ
พนัธกิจท่ีกาํหนดไว ้โดยมีสภาสถาบนัท่ีทาํหน้าท่ีกาํกับ นโยบาย การดาํเนินการตามแผน การ
บริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิ์น การบริหารสวสัดิการท่ีจดัให้กบันกัศึกษาและ
บุคลากรทุกระดบั รวมทั้งกาํกบัติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายท่ีกาํหนดไวมี้การเผยแพร่ผลการกาํกับการดาํเนินงานของสภา
สถาบนัและการบริหารจัดการของผูบ้ริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบนัและภายนอก
สถาบนั หลกัการมีส่วนร่วม และหลกัความคุม้ค่า 

1.2  มาตรฐานดา้นการดาํเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย
มาตรฐานยอ่ยดา้นต่าง ๆ 4 ดา้น 

(1)  ดา้นการผลิตบณัฑิต 
สถาบนัอุดมศึกษาดาํเนินการรับนักศึกษาเขา้เรียนท่ีมีคุณสมบติั และจาํนวนตรง

ตามแผนการรับนกัศึกษาและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการผลิตบณัฑิตอยา่งมีคุณภาพ สถาบนัผลิตบณัฑิต
ได้ตามคุณลกัษณะ จุดเน้นของสถาบนั ตรงตามเป้าหมายท่ีกาํหนด และจดัให้มีขอ้สนเทศท่ีชัดเจน 
เผยแพร่เรียนรู้ทั้งในและนอกหลกัสูตรและตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา 

(2)  ดา้นการวิจยั 
สถาบนัอุดมศึกษามีการดาํเนินพนัธกิจดา้นการวิจยัอย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ 

และภายใตจุ้ดเนน้เฉพาะ โดยมีการดาํเนินการตามนโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจดัการเพื่อ
ส่งเสริมและสนบัสนุนคณาจารย ์นกัวิจยั บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทาํการวิจยั ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายการทาํวิจยักบัหน่วยงานภายนอกสถาบนัเพื่อให้ไดผ้ลงานวิจยั ผลงานประดิษฐ์ และงานริเร่ิม
สร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของสงัคมไดใ้นวงกวา้งและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สาธารณชน 

(3)  ดา้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 
สถาบนัอุดมศึกษามีการให้บริการทางวิชาการท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในวง

กวา้งและกลุ่มเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจงทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงอาจให้บริการโดยการใชท้รัพยากร
ร่วมกันทั้งในระดับสถาบนัและระดับบุคคลได้ในหลายลกัษณะ อาทิ การให้คาํปรึกษา การศึกษา 
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การวิจยั การคน้ควา้เพื่อแสวงหาคาํตอบใหก้บัสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นต่าง 
ๆ การจดัใหมี้การศึกษาต่อเน่ืองบริการแก่ประชาชนทัว่ไป การใหบ้ริการทางวิชาการน้ี สามารถจดั
ในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือเป็นการให้บริการเชิงพาณิชยท่ี์ให้ผลตอบแทนเป็น
รายไดห้รือเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัมาพฒันาและปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ 

(4)  ดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
สถาบนัอุดมศึกษามีการดาํเนินการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรมของชาติ ทั้ง

ในระดบัหน่วยงานและระดบัสถาบนั มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหศิ้ลปะและ
วฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออ้ม เพื่อให้ผูเ้รียนและ
บุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซ้ึงและมี
สุนทรียะต่อศิลปะและวฒันธรรมท่ีปรารถนาและเรียนรู้วิธีการจดัการวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีไม่พึง
ปรารถนาได้ สถาบนัมีการควบคุมการดาํเนินงานด้านน้ีอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
เป้าหมายของแผนยทุธศาสตร์การดาํเนินงานดา้นการทาํนุบาํรุง ศิลปะและวฒันธรรมของสถาบนั 

2.3.3  แนวทางการดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
แนวทางการดําเนินงานในมาตรา 8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 นั้ น  

มีแนวทางดงัต่อไปน้ี (ทวีศิลป์ กลุนภาดล, 2547, น. 53) 
1.   แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

ไทย และภูมิปัญญาสากล 
แนวทางในการดาํเนินงาน 
การแสวงหาความจริง เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการให้ความสําคญักบั

การสนบัสนุนการเพิ่มศกัยภาพในการวิจยัให้แก่มหาวิทยาลยัราชภฏั แต่ยงัตอ้งมีจุดเนน้ท่ีเป็นการ
วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์และเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน ชุมชน 

2.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม สํานึกในความเป็นไทย และมีความรักและ
ผูกพนัต่อทอ้งถ่ินอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในทอ้งถ่ินรู้เท่าทนั
การเปล่ียนแปลงการผลิตบณัฑิตดงักล่าว จะตอ้งให้มีจาํนวนและคุณภาพสอดคลอ้งกบัแผนการ
ผลิตบณัฑิตของประเทศ 

แนวทางในการดาํเนินงาน 
การดาํเนินการเพ่ือให้บรรลุภารกิจดงักล่าวน้ี ตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรให้มีความ

ทนัสมยัปรับกระบวนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั ให้เนน้การปฏิบติัจริงรวมทั้ง
การสร้างความเขา้ใจในทอ้งถ่ิน ชุมชนของตนเอง 
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3.  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในคุณค่า ความสํานึก และความภูมิใจในวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ินและของชาติ 

แนวทางในการดาํเนินงาน 
ระบบคุณค่าและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัให้ความร่วมมือ

กบัทอ้งถ่ินและชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาใหม้ากข้ึนกวา่ในปัจจุบนั 
4.  เรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของผูน้าํชุมชน ผูน้าํศาสนาและนักการเมือง

ทอ้งถ่ินใหมี้จิตสาํนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพฒันา
ชุมชนและทอ้งถ่ินเพื่อปะโยชน์ของส่วนรวม 

แนวทางในการดาํเนินงาน 
แนวทางในการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้กบัภารกิจดา้นน้ี สามารถทาํไดโ้ดยการสร้างความ

ร่วมมือในการปฏิบติังานร่วมกนัในการพฒันาชุมชนระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏักบัชุมชนต่าง ๆ
โดยมีส่ือกลางซ่ึงไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน ผูน้าํศาสนาและนกัการเมืองทอ้งถ่ิน โดยการเนน้ใหผู้น้าํเหล่าน้ี
เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบติังานร่วมกนั 

5. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของวิชาชีพครู ผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

แนวทางในการดาํเนินงาน 
แนวคิดในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของวิชาชีพครู ไดมี้การนาํเสนอไว ้5 ประการไดแ้ก่ 
1)  การสรรหาและพฒันาระบบจูงใจคนเขา้มาเรียนวิชาชีพครู 
2)  การพฒันาคณาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
3)  การปฏิรูปการเรียนการสอนนกัศึกษาครู 
4)  การพฒันาครูประจาํการ 
5)  การบริหารและการจดัการคณะครุศาสตร์ 
6.  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลระหว่างมหาวิทยาลยั ชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 
 
แนวทางในการดาํเนินงาน 
การสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏักบัชุมชนโดยรวมเป็นการ

ผสานองค์ความรู้เชิงทฤษฎีกบัการปฏิบติัจริง จะช่วยให้มหาวิทยาลยัราชภฏั และชุมชนเกิดการ
เรียนรู้และพฒันาอยา่งสอดคลอ้งตอ้งกนั ลกัษณะดงักล่าวจดัเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
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พื้นบา้นและเทคโนโลยีสมยัใหม่ นอกจากน้ียงัตอ้งสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศใหเ้พิ่มมากข้ึน 

7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพฒันาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีใหม่ให้
เหมาะสมกบัการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

แนวทางในการดาํเนินงาน 
เป็นการมุ่งคน้ควา้และพฒันาเทคโนโลยท่ีีมีอยูแ่ลว้ในทอ้งถ่ินใหเ้กิดความกา้วหนา้และ

สามารถปฏิบติัเขา้กนัไดก้บัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
8.  ศึกษา วิจยั ส่งเสริมและสืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํริในการ

ปฏิบติัภารกิจของมหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 
แนวทางการดาํเนินงาน 
การนําเอาแนวคิดอันเน่ืองมาจากโครงการพระราชดําริมาเป็นหลักในการสร้าง

หลกัสูตรเพ่ือสนบัสนุนใหท้อ้งถ่ินเขม้แขง็อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
จากการศึกษาสังเคราะห์เอกสารเก่ียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และแนวทางการ

ดาํเนินงานจากกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จะพบว่ามหาวิทยาลยัราชภฏัจะตอ้งมีการดาํเนินการให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิปัญญาของท้องถ่ินให้
กลมกลืนไม่แยกส่วนจากความเป็นสากลและภูมิปัญญาโลก  การใหค้วามสนใจต่อเร่ืองของทอ้งถ่ิน
ก็เพื่อจะทาํให้ชาวราชภฏัเกิดความภาคภูมิใจในการยึดมัน่อุดมการณ์ท่ีว่า  “มหาวิทยาลยัราชภฏั 
เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน” โดยใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทอ้งถ่ิน   
ซ่ึงบทบาทอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินระบุไวอ้ย่างชัดเจน ในมาตรา  7  มาตรา  8  และ 
มาตรา  9   
2.3.4  การแบ่งเขตของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นกลุ่มมหาวิทยาลยัท่ีพฒันามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารยท่ี์
ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น วิทยาลยัครู หลงัจากนั้น 
ไดรั้บพระราชทานนาม "ราชภฏั" จากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นช่ือ
ประจาํสถาบนั พร้อมทั้ง พระราชทาน พระราชลญัจกรเป็นตราประจาํมหาวิทยาลยั โดยในปัจจุบนั 
มหาวิทยาลยัราชภฏั มีอยูท่ ั้งส้ิน 38 แห่ง ดงัน้ี 
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1 .   ก ลุ่ม รัตนโกสินทร์  ประกอบด้วย  1 )  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
2) มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 3) มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 4) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
และ5) มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา  

2.   กลุ่มภาคกลาง ประกอบดว้ย 1) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  3)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4) มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 5) มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 6) มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้น
จอมบึง 7) มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 8) มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ และ 9) มหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี  

3.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย  1) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   
2) มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 3) มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์4) มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ 
5) มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 6) มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี 7) มหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม 8) มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอ็ด 9) มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 10) มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธานี และ11) มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  

4.  กลุ่มภาคเหนือ ประกอบดว้ย 1) มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 2) มหาวิทยาลยัราช
ภฏัเชียงราย 3) มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 4) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์5) มหาวิทยาลยัราชภฏั
พิบูลสงคราม 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ 8) 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 

5.   กลุ่มภาคใต ้ ประกอบดว้ย 1) มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 2) มหาวิทยาลยัราช
ภัฏภูเก็ต  3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และ5) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา  
 
2.4   แนวคดิเกีย่วกบัสถาบันอุดมศึกษาเพือ่การพฒันาท้องถ่ิน 

คาํว่า “การพฒันา” มาจากคาํภาษาองักฤษว่า “Development” แปลว่า การเปล่ียนแปลง 
ท่ีละเลก็ละนอ้ย โดยผา่นลาํดบัขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดบัท่ีสามารถขยายตวัข้ึน มีการปรับปรุงให้ดี
ข้ึน และเหมาะสมกว่าเดิม หรืออาจกา้วไปสู่ระดบัท่ีสามารถขยายตวัข้ึน เติบโตข้ึน และเหมาะสม
กว่าเดิม หรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นอุดมสมบูรณ์ท่ีน่าสนใจ (ปกรณ์ ปรียากร. 2538, น. 5)  
ส่วนความหมายจากรูปศพัทใ์นภาษาไทยนั้น หมายถึง การทาํความเจริญ การเปล่ียนแปลงในทางท่ี
เจริญข้ึน คล่ีคลายไปในทางดี ถา้เป็นกริยา ใชค้าํว่า “พฒันา” หมายความว่า ทาํให้เจริญ คือ ทาํให้
เติบโตงอกงามทาํใหง้อกงามเละมากข้ึน เช่น เจริญทางไมตรี (พจนานุกรมฉบบัราช บณัฑิตยสถาน 
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พ.ศ. 2525, 2538, น. 238) ในทางพุทธศาสนา คาํว่า “พฒันา” มีความหมาย 2 อยา่ง คือ การพฒันา
คน ซ่ึงเรียกวา่ “ ภาวนา” หรือหมายถึง การศึกษา ส่วนการพฒันาอยา่งอ่ืน  

การพฒันาทอ้งถ่ินและการแกปั้ญหาในทอ้งถ่ินจาํเป็นตอ้งมีความรู้และปัญญาตลอดจน
มีความรู้และใช้ความรู้ได้ อันเป็นผลท่ีได้จากสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้ นสถาบันอุดมศึกษาจึง
เปรียบเสมือนเคร่ืองยนต์ท่ีขบัเคล่ือนการพฒันาทอ้งถ่ิน (จรัส สุวรรณเวลา, 2545, น.31) 
สถาบนัอุดมศึกษาหลายแห่งถือกาํเนิดข้ึนโดยปรัชญาหรือเป้าหมายเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน สถาบนั
เหล่าน้ีจึงมีพนัธกิจในการสนองความเป็นทอ้งถ่ิน 

สาํหรับองคป์ระกอบในการพฒันาทอ้งถ่ินโดยสถาบนัอุดมศึกษาของ Ruopp (1993,  
p. 43) 

1.  การมีส่วนร่วมของผูค้นในชุมชนเพื่อปรับปรุงระดบัความเป็นอยู ่โดยอาศยัการริเร่ิม
ของตนเองใหม้ากท่ีสุด เช่น การใชภู้มิปัญญา 

2.  การให้บริการทางเทคนิคและทางวิชาการดา้นต่าง ๆ โดยสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการริเร่ิมเหล่านั้น รวมทั้งการประสานพลงัร่วมเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงผลลพัธ์นั้นจะตอ้งเกิดจากการจดัทาํโครงการต่าง ๆ ร่วมกนัระหวา่งชุมชนและสถาบนั 

ซ่ึงสหประชาชาติไดน้าํเสนอหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินและชุมชนโดยทัว่ไป ซ่ึงสามารถ
เป็นแนวทางสาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาไดดี้ 11 ประการ ดงัน้ี (United Nations, 2002, pp. 43-44) 

1.  การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสาระสาํคญัในชุมชนอาจสมัฤทธ์ิผลไดใ้นระยะเวลาสั้น 
2.  การศึกษาสาํหรับชุมชนควรจดัตั้งข้ึนเพื่อสนองความจาํเป็นตามความรู้สึกของบุคคล

ในชุมชน 
3.  ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ การจดัการกบัปัญหาในจุดท่ีก่อใหเ้กิดผลอยา่งแทจ้ริง 
4.  ในการพิจารณาการเปล่ียนแปลง ควรลดทอนประเด็นให้เป็นคุณสมบติัสากลโดย

ลิดรอนรายละเอียดเฉพาะวฒันธรรมแต่ละสงัคมเสียก่อน 
5.  จดัให้บุคคลท่ีเป็นผูริ้เร่ิมกระบวนการเปล่ียนแปลง นาํปัจจยัสากล เสนอรูปแบบท่ี

สามารถยอมรับไดใ้นวฒันธรรมชุมชนนั้น ๆ 
6.  ผูค้นเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดจากบุคคลท่ีเห็นวา่เป็นพวกเดียวกนั 
7.  โปรแกรมการศึกษาเพื่อชุมชน ควรจดัตามสาขาวิชาท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ของ

ชุมชนร่วมกบัสถาบนัหรือองคก์รท่ีทาํงานสมัพนัธ์กนั 
8.  ในการเลือกกระบวนการท่ีใช ้ควรพิจารณาตามเกณฑค์วามเหมาะสมในการทาํให้

ผูค้นในชุมชนพึ่งพาตนเองไดส้มบูรณ์ 
9.  ควรกาํกบัดูแลกระบวนการในชุมชนอยา่งระมดัระวงั 
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10.  ทุกวฒันธรรมในชุมชนมีบูรณาการ มีความสําคญัควรแก่การเคารพ จาํเป็นตอ้ง
เขา้ใจในองคร์วมของวฒันธรรม 

11.  ผูค้นในชุมชนจาํเป็นจะตอ้งขยายวงการเป็นสมาชิกชุมชนสู่ประชาชนของชาติและ
พลเมืองโลกในท่ีสุด 

ดงันั้น สถาบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ิน ควรจะสนองความจาํเป็นในดา้นท่ีจะใชง้านใน
ทอ้งถ่ินด้วย ซ่ึงอาจเป็นการจดัการศึกษาในสาขาวิชาท่ีตรงกับความตอ้งการในทอ้งถ่ิน ผูท่ี้จบ
การศึกษาจะไดท้าํงานดว้ยมิใช่คนว่างงาน หรือตอ้งยา้ยทอ้งถ่ินไปอยูท่ี่อ่ืน (จรัส สุวรรณเวลา, 2545 
น. 30) 
 
2.5  แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
2.5.1  การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ (2553) ได้รวบรวมความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจาก
นกัวิชาการไวห้ลายท่านดงัน้ี 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีมุ่งเนน้การรักษาอตัราการเจริญเติบโตในดา้น
รายได้ต่อหัวประชากรโดยท่ีไม่ทําให้มีการสูญเสียทุนของชาติ และทุนทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (Conway, 1987) 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื หมายถึง การมีผลิตภาพสุทธิจากชีวมวล (มวลท่ีเหลือต่อหน่วยพื้นท่ี
หรือหน่วยเวลา) ท่ีรักษาไวไ้ดต้ลอดทศวรรษและศตวรรษ (Turner, 1988) 

ไดก้ล่าวถึงวา่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไวใ้นหนงัสือ Global Ecology Handbook ว่า การพฒันา
ท่ีย ัง่ยืน คือ การพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนในปัจจุบัน โดยไม่ทาํลายทรัพยากร  
ซ่ึงจะเป็นท่ีตอ้งการของคนในอนาคต (Corson, 1990) 

UNSCO (1997) กล่าวถึง คณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 
(World Commission on Environment and Development) หรือ WCED ไดใ้หค้วามหมายคาํว่า การ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) คือ การพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนในรุ่น
ปัจจุบันโดยไม่ทาํให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

สันติ บางออ้ (2546)  ไดใ้หนิ้ยามความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ไวว้่า “การพฒันาท่ี
สนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทาํให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต ต้อง
ประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง” 
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นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์ (2549)  ไดใ้ห้นิยามความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไวว้่า  
“การพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ พื้นฐานของคน ทั้งยุคปัจจุบนั และยคุต่อ ๆ ไปและสร้าง
ความสมดุลระหวา่ง การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม มนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม”  

สบพนัธ์ ชิตานนท์ (2549)  ไดใ้ห้นิยามความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนไวว้่า  
“การพฒันาท่ีบูรณาใหเ้กิดองคร์วม คือ องคป์ระกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งจะมาประสานกนัครบองค ์
และมีลกัษณะอีกอย่างหน่ึง คือ มีดุลยภาพ กล่าวคือธรรมชาติแวดลอ้มกบัเศรษฐกิจจะตอ้งบูรณา
การเข้าด้วยกัน จะทาํให้เกิดสภาพท่ีเรียกว่า เป็นภาวะยัง่ยืนทั้ งในทางเศรษฐกิจและในทาง
สภาพแวดลอ้ม การคุม้ครองสภาพแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ โดยใช้มนุษยเ์ป็น
แกนกลางการพฒันาเพื่อสร้างให้เกิดความสมดุล ระหว่างคนธรรมชาติ และสรรพส่ิง เพื่อให้อยู่
ร่วมกนัดว้ยความเก้ือกลูกนั ไม่ทาํลายลา้งกนัทุกส่ิงในโลกกจ็ะอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ส่งผลต่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง” 

จากแนวคิดข้างต้น  สรุปได้ว่ า  การพัฒนาท่ีย ั่งยืน  คื อ  การพัฒนาท่ีคํานึ งถึ ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยู่โดยไม่ส่งผลเสียต่ออนาคต โดยเป็นการพฒันาทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

2.5.2  แนวคิดการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
จากการศึกษาผลงานของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต) (2549, น. 23-35) พบว่า 

ท่านได้ให้แนวทางเก่ียวกับการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่า จะตอ้งเร่ิมจากสร้าง
รากฐานความคิดใหม่ข้ึนมาก่อน การฝึกฝนพฒันาตนเองของมนุษยเ์ป็นหลกัแกนกลางท่ีสาํคญัท่ีสุด 
และเคร่ืองวดัการพฒันาของมนุษยท่ี์แทจ้ริง คือ การมีความสามารถยิ่ง ๆ ข้ึนไปในการทาํให้ความ
เป็นอยูข่องมนุษยแ์ละส่ิงทั้งหลายเก้ือกลูประโยชน์กนัมากข้ึน  เบียดเบียนกนันอ้ยลง ทาํใหโ้ลกอุดม
สมบูรณ์ งดงาม เหมาะแก่การอยู่อาศยัอย่างผาสุกมากยิ่งข้ึน ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการพฒันามนุษย์
จะตอ้งจดัให้มีการศึกษาเพราะการศึกษาหมายถึงการพฒันาคน ซ่ึงไดย้อมรับแลว้ว่าเป็นแกนกลาง
ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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ภาพที ่2.4  แนวคิด เร่ือง กระบวนการเรียนรู้ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต)      
 
ทีม่า: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต) (2549, น. 23-35) 
 

จากการศึกษาเอกสารผลงานของวิชยั  วงษ์ใหญ่ (2554)  พบว่า  ท่านไดใ้ห้แนวทาง
เก่ียวกับการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนว่า ปัจจุบนัและอนาคตนั้ น
แตกต่างไปจากอดีตโดยส้ินเชิง  พลงัขบัเคล่ือนกระแสโลก คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี 
Website, Social network, Internet ท่ีทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงทัว่โลก ทาํใหเ้กิดภาวการณ์แข่งขนั  การ
ร่วมมือ  และการเช่ือมโยงเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  และการศึกษาท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากร  

ส่ิงเร้า 

ประสบการณ์ 

- รูป 

- เสียง 

- กล่ิน 

- รส 

- สัมผสั 

- ธรรมารมณ์ 

(อารมณ์ทางใจ) 

อายตนะ 

(ประสาท

สัมผสั) 

- ตา 

- หู 

- จมูก 

- ล้ิน 

- กาย 

- ใจ 

เวทนา 

- สุข 

- ทุกข ์

ตณัหา 

- ยนิดี, ชอบ 

เรียนรู้ 

- คืออะไร 

- มีคุณ - โทษ

อยา่งไร 

- ควรปฏิบติั

อยา่งไร 

- ใชพ้ฒันา

ชีวิตไดอ้ยา่งไร 

- ฯลฯ 

ไม่เกิดการเรียนรู้  ก่อปัญหา ทางน้ีคือทางท่ีไม่ตอ้งการ 

หรือ 

เกิดการเรียนรู้  เกิดปัญญา  คือเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

กระทบ กระทบ เกิดทางDPU
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ปัจจัยการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

บุคลากร(Human) 

 

 

 

 

  ประสิทธิภาพ                                                    ความเป็นธรรม 

   (Efficiency)                           (Equity) 

การเรียนรู้ในโลกอนาคต มีลกัษณะเป็นการเรียนแบบ Multi-Disciplinary  Team  
จะสอนให้เราตอ้งเรียนรู้ท่ีจะทาํงานกับคนทุกคนทุกประเภทเป็นทีมและการเรียนรู้แบบกวา้ง 
liberal Arts (ศิลปวฒันธรรม  ประวติัศาสตร์  ภาษา  ดนตรี  ศาสนา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ)  มีโครงการให้ทาํร่วมกนั  วนัน้ีและอนาคตเราตอ้งทาํงานกบัคนหลากหลาย
ความคิด  มาคิดร่วมกนัแกปั้ญหาซบัซอ้นของโลกในวนัน้ีและอนาคต  

การศึกษาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่  พร้อมท่ีจะเป็นผูน้ําบนโลกท่ีซับซ้อนในอนาคต 
(Navigating Complex World  Liberal  Arts)  สอนใหค้นรู้จกัสร้าง  มีความเช่ือ  คนท่ีรอบรู้จะเขา้ใจ
โลก  เขา้ใจการเปล่ียนแปลง  เขา้ใจคนไดม้ากกว่า  มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลกว่า  จะเป็นปัจจยัการ
ดาํเนินชีวิตท่ีมีคุณภาพ  การศึกษาท่ีดีคือการเรียนรู้ท่ีจะเรียน  เพราะทุกวนัน้ีโลกเปล่ียนไป  อะไรท่ี
ดาํรงอยูใ่นวนัน้ีอาจลา้สมยัไดเ้สมอ  เพราะฉะนั้นการมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล  จะช่วยใหเ้ราพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดเ้สมอ  ทาํอะไรใหม่ ๆเสมอ  ทุกวนัคือการเรียนรู้ใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ดงัรูป  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5  แนวคิดปัจจยัการพฒันาคุณภาพการศึกษา ของ วชิยั วงษใ์หญ่  
 
ทีม่า: วิชยั วงษใ์หญ่ และมารุต พฒัผล. (2556, น. 61) 
 
 

คุณภาพ 

การศึกษา 
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พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ .  ปยุตโต) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคนและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื    

“แนวคิดท่ีว่าไดแ้ก่ การปลูกฝังความรัก ความหวงแหนในสภาพแวดลอ้มทอ้งถ่ินตน
ช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบและมีส่วน ร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากบา้น
โรงเรียนและชุมชนการสร้างจิตสํานึกและคุณธรรมในการดาํเนินชีวิตให้อุปโภคบริโภคอย่าง
เหมาะสมมีความพอดี และพอเพียงตามความตอ้งการ” 

แนวคิดในการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
“ความรู้ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มท่ีสัมพนัธ์กนัทั้งระบบจนพฒันาควบคู่กา้วหน้า

ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างประหยดัและใชอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมเป็น 
การพฒันา และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยนื” 

การพฒันาท่ีสมบูรณ์แบบนั้นท่านได้เสนอแนวทางท่ีองค์กรได้ปฏิบติัอยู่ผนวกเขา้  
กบัแนวทางการพฒันาแบบพุทธ ซ่ึงเนน้การพฒันาคนเป็นหลกัจากภูมิปัญญาอนัละเอียดลึกซ้ึงของ
ท่าน ถือเป็นคุณูปการแก่ชาวโลกในปัจจุบนัและอนาคตดว้ย  การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นระบบท่ีเอ้ือต่อ
ความยัง่ยืนทางสภาพแวดลอ้ม กล่าวคือ ระบบดงักล่าวประชากรมีขนาดคงท่ีและสมดุลกบัการ
เก้ือหนุนของธรรมชาติ มีระบบการผลิตพลงังานท่ีไม่ส่งผลต่อผลกระทบสร้างความเสียหายต่อ
สภาพภูมิอากาศโลก มีระดบัความตอ้งการการดาํรงชีพในระดบัท่ีไม่เกินกาํลงัการผลิตท่ีย ัง่ยืนของ 
ระบบนิเวศ รวมทั้งไม่ก่อใหเ้กิดการทาํลายลา้งส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ท่ีเป็นเพื่อนร่วมโลกของเรา  

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นคาํท่ีรู้จกักนัดีและใชอ้ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัน้ี  แต่นอ้ยนกัท่ี
เขา้ใจความหมายอยา่งแทจ้ริง รัฐบาลนานาประเทศและหน่วยงานพฒันาระดบันานาชาติต่างยงัคง
มุ่งเน้นการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของโครงการพฒันาต่าง ๆ แทนท่ีจะมามองกรอบ
ยทุธวิธีการพฒันาอนัจะนาํมาซ่ึงระบบเศรษฐกิจท่ีก่อใหเ้กิด ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื นบัเป็นการทา้ทาย
อย่างยิ่งท่ีจะกา้วไปให้ไดไ้กล แต่ปัญหาท่ีว่าปัญหาดา้นเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มเป็นคนละ
เร่ืองหรือประเด็น เพราะว่าความเป็นจริงปัญหาส่ิงแวดลอ้มก็เช่ือมโยงกบัปัญหาอ่ืน ๆ ดว้ยเหตุน้ีจึง
จาํเป็นท่ีจะตอ้งปฏิรูปดา้นแนวคิดดา้นเศรษฐศาสตร์และสงัคมเสียใหม่ เพื่อใหเ้ป็นแนวทางท่ีเอ้ือต่อ
การพฒันาท่ีคาํนึงการอยูดี่กินดีของมนุษยค์วบคู่กบัการดาํรงอยูข่องสภาพแวดลอ้มท่ีสมดุลหรืออีก
นยัหน่ึงสามารถกล่าวไดว้า่ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืนั้นเอง  

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื   
1. พื้นฐานแนวคิดทางนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ 
2. ขอบเขตและความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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3. แนวคิดท่ีตจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
ปรัชญาหรืออุดมการณ์ในการพฒันาจะต้องอยู่บนพื้นฐานหลักท่ีว่าความยุติธรรม

ระหว่าง 2 ยคุ หรือแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มุมมองมนุษยจ์ะตอ้งปรับเปล่ียนให้เปิดกวา้งยอมรับ
ความจริงกบัผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีจะติดตามมากบัการกระทาํของตน มนุษยจ์ะตอ้งประสาน
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และจริยศาสตร์เขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างขอ้กาํหนดทัว่ไปข้ึนโดย
เร่ิมจากปูพื้นฐานดา้นนิเวศวิทยาและระบบนิเวศสร้างความเขา้ใจถึงปฏิสัมพนัธ์ในระหว่างส่ิงมีชีวิต
ด้วยกันเองและปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ต่อจากนั้นก็ช้ีเห็นถึงหลกัการถ่ายทอด
พลงังานหรือสสารวฏัจกัรของสสารการให้ สสารหรือพลงังานหมุนเวียนในระบบนิเวศก็จะสร้าง
ให้เกิดความคิดรวบยอดข้ึน ในระบบความคิดรวบยอดน้ีเองทาํให้พร้อมท่ีจะนาํไปเช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การดาํเนินการพฒันาย ัง่ยืน ประสบผลสาํเร็จตามความหมายของการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยทัว่ไป หมายถึง การพฒันาให้บรรลุถึงความตอ้งการของมนุษยชาติในปัจจุบนั
โดยเฉพาะคนจน ในขณะเดียวกนัก็ไม่ลดทอนหรือบงัเบียดท่ีจะบรรลุความตอ้งการของมนุษยใ์น
รุ่นต่อไปดว้ย ซ่ึงนักนิเวศวิทยามีความเห็นว่ามนุษยจ์ะตอ้งปรับเปล่ียนวิธีคิด และวิธีทางแห่งการ
ดาํเนินชีวิตของตนในปัจจุบนัใหม่ปรับโลกทศัน์ใหม่และค่านิยมระยะสั้น ๆ ใหม้องยาว ๆ และเนน้
ท่ีประโยชน์ของโลกธรรมชาติเป็นเกณฑ์ในการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จะตอ้งผสมผสานแนวคิดหรือ
พยายาม ใหอ้ยูใ่นกรอบแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา และสงัคมวิทยา เพราะวา่การประสาน
หลกัการทั้งสามเขา้ดว้ยกนัเป็นหลกัปฏิบติัการพฒันาจะช่วย ให้แนวทางหรือทิศทางการพฒันา
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือมุ่งไปสู่จุดหมายไป สู่อนัหน่ึงอนัเดียวกนัอย่างสมบูรณ์ การเขียน
แนวคิดท่ีนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของนิเวศวิทยาแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกนัแต่หัวขอ้ปลีกย่อย
หรือประเด็นหลกั ๆ ในการเขียนท่ี Miller G.Tyler ได ้เขียนหรือแสดงออกมานั้น ย ํ้าใหม้นุษยเ์ห็น
ว่าการประสานหลกัการทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างผสมผสานเป็นรูปธรรม จะทาํให้มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มอยู่ควบคู่กนัโดย
สนัติสุข สงบและยัง่ยนื  

พระธรรมปิฎก (2546, น. 65) การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัไดแ้ก่  
1.  เป็นการพฒันาคนเป็นแกนกลางของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยมุ่งเนน้แกปั้ญหาความ

ยากจน การพฒันาตอ้งสามารถตอบสนองในปัจจุบนัขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งพอเพียง ทั้งดา้นการศึกษา 
สุขภาพอนามยัท่ีอยูอ่าศยัและฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี รวมทั้งมาตรการนโยบายประชากรท่ีเหมาะสม  

2.  ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการพิทกัษรั์กษาบาํรุง ช่วยสภาพธรรมชาติและใช้
ทรัพยากรอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ แต่การพฒันาจะสําเร็จได้นั้นตอ้งอาศยัการพฒันา 
จริยธรรมทั้งในระดบับุคคลและระดบัชาติ (จริยธรรมท่ีแทต้อ้งสามารถทาํใหม้นุษยมี์ความสุขจึงจะ
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เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื) การพฒันาดา้นการศึกษานบัวา่เป็นองคป์ระกอบแรก ท่ีจะช่วยผลกัดนัใหเ้กิด
การพฒันาด้านอ่ืน ๆต่อไปอย่างน้อยทาํให้คนรู้เท่าทันปัญหาท่ีเกิดข้ึน และท่ีสําคญัตอ้งมีการ
ประนีประนอม คือ ยอมลดละความตอ้งการของตนเองเพ่ือใหแ้ต่ละฝ่ายไดป้ระโยชน์บา้ง หลกัการ
เหล่าน้ีเองจะทาํใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้ 

เป็นแนวคิดท่ีอยู่บนพื้นฐานของหลกัการท่ีเรียกว่า “ความยุติธรรมระหว่างสองรุ่น” 
(Integration Equity) กล่าวคือ การพฒันาแบบยัง่ยนืสามารถครอบคลุมสองลกัษณะไดแ้ก่  

ประการท่ีหน่ึง เน้นเร่ืองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีขีดจาํกดั โดยมุ่งเน้นวิธี
ของประชาชนท่ีมีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยูไ่ดท่้ามกลางกระแสวิกฤติหรือเศรษฐกิจท่ีป่ันป่วน
โดยวิธีการแรก คือ “เนน้หลกัความพอดี” และการตอบสนองต่อความจาํเป็นพื้นฐานเท่าท่ีจาํเป็น 

ประการท่ีสอง เน้นเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือทรัพยากรธรรมชาติ เพราะว่า
ธรรมชาติไม่ได้ มีไวเ้พื่อให้มนุษยน์ําไปใช้อย่างฟุ่ มเฟือยและลา้งผลาญ วิธีของการรักษาและ
อนุ รักษ์ทรัพยากรหรือการใช้สอยให้ คุ ้ม ค่าและได้ใช้น้อยลง  อย่างไรก็ตามประเด็น น้ี 
กํา ลัง เ ป็น ท่ี น่ าสนใจของมวลห มู่ ธ รรมชา ติ  เ พ ร า ะว่ า ค ว าม สัมพัน ธ์ กับประช ากร 
การใชท้รัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มประชากรและเทคโนโลยีขาดความสมดุล อยา่งไรก็ตามวิธีการ
พฒันาแบบยัง่ยืนควรจะสามารถทาํไดอ้ยา่งนอ้ยสามดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมและดา้น
นิเวศวิทยา 

หลกัการพฒันาแบบยัง่ยนืเป็นการพฒันาท่ีมุ่งเนน้การสร้างสมดุลในสามมิติ ดงัท่ีจะได้
กล่าวต่อไปน้ี เน่ืองจากทุกดา้นลว้นแลว้แต่มีความสมัพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกนัดงัน้ี  

1.  มิติการพฒันาดา้นสงัคม หมายถึง การพฒันาคนและสงัคมใหเ้ช่ือมโยงกบัการพฒันา
เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งสมดุล โดยพฒันาคนไทยใหมี้ผลิตภาพสูงข้ึน
ปรับตวัรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงมีสาํนึกและวิถีชีวิตท่ีเก้ือกูลต่อธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการจดัสรรและผลประโยชน์ดา้นการพฒันา และคุม้ครองอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมและพ่ึงพา
ตนเองไดอ้ย่างมัน่คง มีระบบการจดัการทางสังคมท่ีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รวมทั้งมีทุน
ทางสังคมท่ีอยู่หลากหลายมาใชอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความสมานฉนัทเ์อ้ืออาทร 

2.  มิติการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพอยา่งต่อเน่ืองใน
ระยะยาว และเป็นการขยายตวัทา เศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ การพฒันาทางเศรษฐกิจจะตอ้งเป็นไปอยา่ง
สมดุลและเอ้ือต่อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสามารถในการแข่งขนั
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น จะตอ้งนาํมาจากกระบวนการผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยสีะอาด ลด
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ปริมาณของเสีย ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้มไม่สร้างมลพิษท่ีจะกลายมาเป็นตน้ทุนทางการผลิตใน
ระยะต่อไป รวมทั้งเป็นขอ้จาํกดัของการเศรษฐกิจอยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 

3.  มิติการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในขอบเขตท่ีคงไวซ่ึ้งความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถพลิกฟ้ืนใหก้ลบัสู่สภาพใกลเ้คียงกบั
สภาพเดิมให้มากท่ีสุด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสและมีปัจจัยในการดํารงชีพ ซ่ึงจะต้อง
ปรับเปล่ียนทศันคติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งการจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งเก้ือกลู รวมถึงการชะลอการใช ้และนาํเทคโนโลยีสะอาดมาใชใ้ห้มาก
ท่ีสุด 

แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนมีลกัษณะท่ีสาํคญัไดแ้ก่ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2545) 

1.  คาํนึงถึงขีดจาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสนองความตอ้งการ
ในปัจจุบนัโดยไม่ส่งผลต่อความตอ้งการในอนาคต 

2.  คาํนึงถึงความเป็นองคร์วม คือ มองว่าจะกระทาํส่ิงใดตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดกบัส่ิงอ่ืน ๆ 

3.  คาํนึงถึงเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ว่าควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์ แลเอ้ือ
ประโยชน์อยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสมกลบัสภาพทอ้งถ่ิน  

ซ่ึงในการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการพฒันาเพื่อมุ่งไปสู่ความยัง่ยืนของประเทศ
ไทยนั้นไดมี้การกาํหนดเป้าประสงคข์องการพฒันา 4 ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1.  คุณภาพ : สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เป็นสังคมฐานความรู้ มีการพฒันา
ศกัยภาพและการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง มีการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพตามศกัยภาพการผลิต
ในประเทศ โดยเนน้ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัควบคู่กบัผลิตภาพ (productivity) เพ่ิมผลผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และลดมลพิษในเชิงป้องกนั 

2.  เสถียรภาพ และการปรับตวั: เศรษฐกิจเกิดการขยายตวัอย่างมีเสถียรภาพทั้งระดบั
ภายในและภายนอกประเทศ มีการสร้างภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจยัสนับสนุน
ภายใน โดยคาํนึงขีดจาํกดัและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ดว้ยการพฒันา และการบริหารจดัการเศรษฐกิจระดบัฐานรากอยา่งครบวงจร โดยมีสินคา้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย มีการธาํรงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์อนัเป็นมรดกดีงามของชาติ 

การกระจายการพฒันาอยา่งเป็นธรรม: ประชากรมีสร้างความเท่าเทียมทั้งดา้นเพศอาชีพ
รายได ้การศึกษา ความตอ้งการพื้นฐานในการดาํรงชีพ และบริการพื้นฐานทางสังคม มีโอกาสใน
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การเขา้ถึงตลาดและการจดัสรรฐานทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความ
ตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนัและสงวนรักษาทรัพยากรใหค้นรุ่นอนาคต 

4.  การมีระบบบริหารจดัการท่ีประชากรทุกภาคส่วนของสังคม มีโอกาสและสิทธิใน
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร กระบวนการตดัสินใจ และนโยบายสาธารณะแก่ประชาชน โดยผ่านการ
บริหารจดัการ การส่งเสริมและกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินและการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการ
ของ สถาบนัการเมือง สงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 

2.5.3  การจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
แผนปฏิบติัการท่ี 21 (Agenda 21) (Ontario Learning for Sustainability Partnership 

1996) ขององคก์ารสหประชาชาติไดร้ะบุไวว้า่ 
“การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของการส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื การศึกษาในระบบและ

นอกระบบโรงเรียน จะต้องมีจุดมุ่งหมายในการเปล่ียนแปลงทัศนคติของคน เพื่อให้มีความ
ตระหนักในปัญหาท่ีเกิดจากการพฒันา มีทกัษะและพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดย
บูรณาการในทุกรายวิชา 

ขอ้ความในบทท่ี 36 ของแผนปฏิบติัการท่ี 21 (Ontario Learning for Sustainability 
Partnership 1996) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืว่า การเรียนรู้เป็นรากฐานสาํคญัของ
ชีวิตเพราะเป็นกระบวนการท่ีทาํให้มนุษยพ์ฒันาคุณภาพชีวิตของตน ทาํให้เป็นผูรู้้จกัคิด รู้จกัทาํ 
รู้จกัแกปั้ญหาและมีส่วนในการกาํหนดทิศทางของสังคม เพราะการศึกษามีความสําคญัในการ
เสริมสร้างภูมิปัญญาใหแ้ก่คนท่ีอยูร่วมกนัเป็นสังคม เป็นชาติ รวมทั้งเยาวชน นกัการศึกษา พ่อแม่ 
ผูป้กครอง ผูน้าํทางธุรกิจ ผูน้าํแรงงาน ส่ือมวลชน และนกัการเมือง เพื่อให้พลเมืองทั้งในปัจจุบนั
และอนาคตท่ีมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ยูเนสโก (1997) ระบุว่า การศึกษาเป็นความหวงัท่ีดีท่ีสุดของมนุษยชาติในการบรรลุ
เป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน แต่การศึกษาไม่ไดห้มายถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน เท่านั้น การศึกษามีความหมายถึง การศึกษาตามอธัยาศยัหรือการเรียนรู้ ท่ีสามารถเรียนรู้
ในวิถีชีวิตประจาํวนัทั้งท่ีบา้นและชุมชนในวงกวา้ง การนิยามการศึกษาในความหมายท่ีกวา้งทาํให้
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ขยายประชาคม นกัการศึกษาให้กวา้งข้ึน 
นักการศึกษานอกจะหมายถึง ครู อาจารย  ์และผูบ้ริหารสถานศึกษาแลว้ ยงัหมายถึงนักพฒันา
หลกัสูตร บุคลากรสถาบนัการศึกษา นักฝึกอบรมในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เจา้หน้าท่ีวางแผน
สุขภาพ ผูน้าํเยาวชน กรรมการสมาคมผูป้กครอง เจา้หนา้ท่ี ส่ือมวลชน เป็นตน้ ประการท่ีสอง ขยาย
ประชาคมสถาบนัการศึกษาให้กวา้งข้ึน องคก์ารระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ สถาบนั มูลนิธิ 
และองคก์ารภาคเอกชน ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม ลว้นเป็นสถาบนัท่ีจะมีส่วนร่วมในการทาํให้
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เกิดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึง และมีศกัยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้

ในปี  ค .ศ.  2002 ยูเนสโก  ได้กําหนดให้ปี  พ .ศ .  2005-2014  (พ .ศ .  2548-2557)  
เป็นทศวรรษแห่งสหประชาชาติ ว่าดว้ยการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (United Nations Decade of 
Education for Sustainable Development) โดยมีตวัยอ่ DESD (UNESCO, 2005) และมีวิสยัทศัน์วา่ 

“โลกท่ีทุกคนมีโอกาสไดรั้บประโยชน์จากการศึกษา มีการเรียนรู้ ค่านิยม พฤติกรรม
และวิถีชีวิตท่ีจาํเป็นสาํหรับอนาคตท่ีย ัง่ยนืและการเปล่ียนแปลงท่ีสร้างสรรค”์ 

จุดมุ่งหมายของ DESD มี 5 ขอ้ คือ 
1.  ส่งเสริมบทบาทของการศึกษาและการเรียนรู้ในการเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
2.  สนับสนุนการประสานงาน การสร้างเครือข่าย การแลกเปล่ียน และปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
3.  ส่งเสริมสร้างวิสัยทศัน์ดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนดว้ยการเรียนรู้ และการสร้างความ

ตระหนกัของสาธารณชนทุกรูปแบบ 
4.  สนบัสนุนการยกระดบัคุณภาพการเรียนและการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
5.  พฒันากลยุทธ์ทุกระดบัเพื่อส่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการจดัการศึกษาเพื่อ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืใหเ้ขม้แขง็ 
แนวคิดการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ยูเนสโก (2006) ได้นําเสนอแนวคิดท่ีสําคญัสําหรับทศวรรษสหประชาชาติว่าด้วย

การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 3 แนวคิด คือ 
1.  การเร่ิมตน้การ “การศึกษา” ท่ีดีนาํไปสู่สู่คุณภาพชีวิตท่ีดีกวา่ 
2.  การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นเร่ืองจาํเป็นมากท่ีสุด 
3.  การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นภารกิจท่ีสาํคญัขององคก์ร 
โคฟ่ี อนันนั อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ ไดก้ล่าวไวใ้นเอกสารเผยแพร่ของ ยเูนสโก 

(2006) ว่า “ส่ิงทา้ทายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของเราในศตวรรษน้ี คือ การนาํแนวคิด การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึง
ค่อนขา้งเป็นนามธรรมไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นจริงสาํหรับประชาชนทุกคนในโลก” ดงันั้น ยเูนสโก 
จึงไดส้รุปส่ิงทา้ทายท่ีสาํคญัมี 4 เร่ือง คือ 

1.  ขยายการจดัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มลอ้มศึกษาไปสู่การศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

2.  สรุปบทเรียนและขยายผลโดยบูรณาการวิสยัทศัน์การศึกษาแนวใหม่น้ีเขา้ไปในแผน
ระดบัชาติ 
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3.  ระดมส่ือสารมวลชนในการเป็นภาคี หรือพนัธมิตรในการส่ือสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

4. เสริมสร้างความร่วมมือของพนัธมิตรและเครือข่ายรวมพลงัในการสร้างสรรคโ์ลกให้
น่าอยูส่าํหรับอนุชนรุ่นหลงั 

ลกัษณะสําคญัของการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตามขอ้เสนอของ ยูเนสโก 
(2005) มี 6 ลกัษณะ คือ 

1.  เป็นการจดัการศึกษาแบบสหวิทยาการและเป็นองคร์วม 
2.  เป็นการผลกัดนัการเสริมสร้างค่านิยม 
3.  เนน้การคิดเชิงวิพากษ ์และการคิดแกปั้ญหา 
4.  ใชพ้หุวิธีวิทยา 
5.  ใชก้ารตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม 
6.  มีความสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย ส่ิงท่ีควรจะทาํอยา่งเร่งด่วนมี 4 เร่ือง คือ 
1.  เร่งส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างวิถีชีวิตท่ียงัยนื 
2.  เร่งปรับเปล่ียนการจดัการศึกษาทุกระดบัให้มุ่งเนน้การพฒันาความรู้ ทกัษะค่านิยม 

และมุมมองท่ีจะเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
3.  เร่งเสริมสร้างความเขา้ใจและความตระหนกัของสาธารณชน ให้มีความตระหนกัรู้ 

(Informed Awareness) และเป็นพลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้น (Active Citizen) ในดา้นการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

4. เร่งรัดการจดัการฝึกอบรมประชาชน รวมทั้งผูป้ระกอบการ และแรงงานทุกภาคส่วน
ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค และระดบัชาติให้มีความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นในการตดัสินใจ
และการปฏิบติัท่ีเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ส่ิงท่ีทา้ทายและอุปสรรคของการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ยเูนสโก (UNESCO, 2006) ไดน้าํเสนอในหนงัสือคู่มือการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

(Education for Sustainable Development Toolkit) ว่าส่ิงท่ีทา้ทายและอุปสรรคของการศึกษาเพื่อ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืมี 12 ประเดน็ คือ 

1.  การยกระดบัความตระหนกั 
2.  การนาํเร่ืองการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืบรรจุในหลกัสูตร 
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3.  การเช่ือมโยงการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืกบัการปฏิรูปการศึกษาและการพฒันา
เศรษฐกิจ 

4.  การเผชิญกบัแนวคิดท่ีสลบัซบัซอ้นของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
5.  การพฒันาโปรแกรมการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
6.  การเช่ือมโยงศาสตร์ดั้งเดิมในกรอบแนวคิดสหวิทยาการ 
7.  การมีความรับผดิชอบร่วมกนั 
8.  การเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย ์
9.  การแสวงหาทรัพยากรการเงินและวสัดุอุปกรณ์ 
10.  การพฒันานโยบาย 
11.  การพฒันาบรรยากาศสร้างสรรค ์นวตักรรม และการเผชิญความเส่ียง 
12.  การเสริมสร้างวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
กลยทุธ์การจดัการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ยเูนสโก (UNESCO, 2005) ไดเ้สนอว่า การจดัการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะตอ้ง

ดาํเนินการดงัน้ี 
1.  ใชแ้นวทางการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและภาคส่วนท่ีหลากหลายรวมทั้ง

ส่ือมวลชน และภาคเอกชน รวมทั้งการยกระดบัความตระหนกัของสาธารณชน การศึกษาและการ
ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยการระดมใชทุ้กวิธีและทุกรูปแบบ 

2.  มีการกระตุ้นประชาชนในการทาํความเขา้ใจ เร่ืองสําคญั 2 เร่ือง คือ 1) ความ
สลบัซบัซอ้นและพลงัร่วมประเด็นท่ีคุกคามความยัง่ยืนของโลก 2) ค่านิยมของประชาชนแต่ละคน 
กบัค่านิยมของสงัคมท่ีแต่ละคนอาศยัอยู ่

ยเูนสโก ไดน้าํเสนอกลยทุธ์การส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนสาํหรับ
ทศวรรษ DESD ดงักล่าวไว ้7 กลยทุธ์ คือ 

1.  เสริมสร้างวิสยัทศัน์ 
2.  ใหค้าํปรึกษาและความเป็นเจา้ของ 
3.  หุน้ส่วนและเครือข่าย 
4.  เสริมสร้างขีดความสามารถ 
5.  วิจยัและนวตักรรม 
6.  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
7.  ติดตาม กาํกบัและประเมินผล 
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ยเูนสโก (UNESCO, 2006) ประจาํภูมิภาคอาเซียนแปซิฟิก ไดน้าํเสนอประเด็นสาํคญั 
(core ESE issues) สาํหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาํนวน 11 ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1.  สารสนเทศและความตระหนกั 
2.  ระบบความรู้ 
3.  การบริหารจดัการและปกป้องส่ิงแวดลอ้ม 
4.  ความเป็นธรรมและสันติภาพ 
5.  บริบททอ้งถ่ิน 
6.  การเปล่ียนแปลง 
7.  นวตักรรม 
8.  หวัขอ้และประเดน็สาํหรับท่ีเป็นประเดน็ร่วม 
9.  สุขภาพ 
10.  ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
11.  ความมุ่งมัน่ของผูน้าํ 
นอกจากน้ี ดิลกะ ลทัธพิพฒัน์ (2555) ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพของระบบ

การศึกษาไทย โดยเฉพาะผลกระทบของการมีกลไกลความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ
โรงเรียนท่ีดีต่อสมัฤทธิผลทางการศึกษาของนกัเรียน ดงัน้ี 

1.  การเปิดเผยขอ้มูลสมัฤทธิผลของโรงเรียนต่อสาธารณะ 
2.  กลไกความรับผดิชอบ (accountability) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ความสนใจของผูเ้ปก

ครองส่วนใหญ่ ในการตรวจสอบผลการศึกษาของโรงเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงแสดงถึงการมีกลไกล
ความรับผิดชอบในระดบัพื้นท่ี (bottom-up accountability) และการมีระบบติดตามสัมฤทธิผล
ทางการศึกษาของโรงเรียนหน่วยงานส่วนกลาง ซ่ึงแสดงถึงการมีกลไกลความรับผดิชอบจากเบ้ือง
บน (top-up accountability)  

3.  ระบบการให้แรงจูงใจ (incentive) โดยเช่ือมโยงผลตอบแทนของครูใหญ่เขา้กบั
สมัฤทธิผลของนกัเรียน 

4.  ความมีอิสระในการบริหารจดัการ (autonomy) ของโรงเรียนในดา้นหลกัสูตร ซ่ึง
แสดงถึงความมีอิสระดา้นวิชาการ (substantive autonomy) และงบประมาณ ซ่ึงแสดงถึงความมี
อิสระดา้นการดาํเนินการ (procedural autonomy)  

การเปล่ียนแปลงท่ีจาํเป็น 
แมว้่าการศึกษาในปัจจุบนัจะสามารถพฒันาคนให้มีปัญญามากข้ึน มีความรู้มากข้ึนมี

คุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีความวิเคราะห์ และความสามารถในการเรียนรู้ แต่ก็ไม่สามารถ
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แก้ปัญหาโลกได้โดยอัตโนมัติ จึงมีความจาํเป็นต้องเปล่ียนแปลงการศึกษาให้มีพลังในการ
เสริมสร้างความตระหนัก วิสัยทศัน์และเทคนิควิธีการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม 
รวมทั้งวิถีชีวิตท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ยเูนสโก (UNESCO, 1997) ไดเ้สนอว่า การศึกษาเพื่อ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะตอ้งมุ่งเนน้ “การเรียนรู้” มากกวา่ “การสอน” ดงันั้นจะตอ้งเปล่ียนแปลงการจดั
การศึกษาอยา่งนอ้ย 4 ประการ 

1.  ปฏิรูปโครงสร้างและลกัษณะของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  ปรับเปล่ียนหลกัสูตรการศึกษาปัจจุบนั 
3.  พฒันาจิตสาํนึกของสาธารณชนเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
4.  เสริมสร้างขีดความสามารถทั้งภายในและระบบการศึกษาและทุกภาคส่วนท่ีเป็น

หุน้ส่วนในการเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
บทบาทของการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียน จะเป็นบทบาทคู่ขนาน

กล่าว คือ มีบทบาทในการสืบทอดสังคมปัจจุบนัพร้อม ๆ กับบทบาทในการเตรียมผูเ้รียนเพ่ือ
เปล่ียนแปลงสังคมในอนาคตด้วย ดังนั้ น ถ้าปราศจากความมุ่งมั่นของทุกคนในสังคมในการ
สร้างสรรคก์ารพฒันาท่ีย ัง่ยืน การศึกษามีแนวโนน้ท่ีจะสืบทอดสังคมท่ีไม่มีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนการ
เตรียมผูเ้ รียนเพื่อเปล่ียนแปลงสังคมในอนาคตไปสู่การพัฒนาท่ีย ั่งยืน จึงจําเป็นต้องมีการ
เปล่ียนแปลงการศึกษาในเร่ืองสําคัญ 2 เร่ือง คือ 1) การปฏิรูปหลักสูตร และ 2) การปฏิรูป
โครงสร้าง (UNESCO, 1997) 

การปฏิรูปหลักสูตรจะต้องทบทวนหลักสูตรปัจจุบันทั้ งหมดในด้านวตัถุประสงค์
เน้ือหาสาระ การเรียนการสอน และการประเมินผล (OLE: Objective Leaning Experience 
evaluation) ท่ีเนน้คุณธรรม จริยธรรม แรงจูงใจ และความสามารถในการทาํงานร่วมกนั เพ่ือสร้าง
อนาคตท่ีมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงต้องมีการสร้าง “ทฤษฎีและการปฏิบัติแนวใหม่” ในการจัด
การศึกษาให้มีพลงัในการเปล่ียนแปลงวิถีการดาํเนินชีวิต (lifestyle) ของพลเมืองท่ีเป็นวิถีแบบ
ประชาธิปไตยและวิถีชีวิตแห่งชาติ (UNESCO, 1997) 

การปฏิรูปโครงสร้าง ตอ้งมีการปฏิรูปโครงสร้างอยา่งนอ้ย 2 ประการ ประการแรกคือ 
การทบทวนและเปล่ียนแปลง การรวมศูนยอ์าํนาจในการจดัการหลกัสูตร รายวิชาเรียน และหนงัสือ
แบบเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับทอ้งถ่ิน โดยให้ทอ้งถ่ินมีอาํนาจในการตดัสินใจ 
หลกัสูตรระดบัชาติควรเป็นกรอบแนวทางกวา้ง ๆ ท่ีกาํหนดจุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ของรายวิชา ขอบเขตเน้ือหาสาระ แนวการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม วสัดุการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้ง และเกณฑส์าํหรับการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อใหห้ลกัสูตรมีมาตรฐานกลาง แต่โอกาส
สถานศึกษา ครู และนักเรียนในการตดัสินใจเก่ียวกบัรายละเอียดไดม้ากข้ึน การปฏิรูปโครงสร้าง 
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ประการท่ี 2 คือการเปล่ียนแปลงวิธีการประเมิน กระบวนการ และผลลพัธ์ของการเรียนรู้ โดย
เร่ิมต้นคิดจากส่ิงท่ีคนและสังคมต้องการจากระบบการศึกษา ความต้องการเรียนรู้ท่ีจะต้อง
ตอบสนองสังคมไดน้ั้น เป็นท่ียอมรับกนัว่าตอ้งเป็นการสร้างพลงัอาํนาจใหป้ระชาชนดาํรงชีวิอยา่ง
มีคุณค่าและสร้างสรรค ์ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้นั้น ควรประเมินดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายบน
หลกัการของผลลพัธ์การเรียนรู้สู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (UNESCO, 1997) 

ภาคีการเรียนรู้เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแห่งออนตาริโอ (Ontario Learning for 
Sustainability Partnership, 1996) ไดเ้สนอว่าจะตอ้งมีการพฒันาครูให้มีความรู้ ความสามารถ
เพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุของการจัดการศึกษาสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ความรู้ความสามารถท่ีตอ้งการ
เพิ่มเติมไดแ้ก่  

1)  ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจพื้นฐาน การตลาด การจา้งงาน การเงินการ
คลงั และการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

2)  ความรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ อากาศ นํ้า ท่ีดิน ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป หรือ
ใชแ้ลว้ไม่หมดไป และของเสีย 

3)  ความรู้เก่ียวกบัสังคม ไดแ้ก่ สุขภาพและความปลอดภยั ประชากร ความเป็นธรรม 
อาหาร ความยากจน ความหลากหลายทางวฒันธรรม และการศึกษา 

4) ความรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหาระดบันานาชาติ หรือระดบัโลก รวมทั้งการเช่ือมโยง
ของประเดน็ปัญหาเหล่าน้ีกบัระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน 

5) ความสามารถในการบูรณาการ และประยุกต์ความรู้ในขอ้ 1-4 ในลักษณะการ 
บูรณาการขา้มหลกัสูตร (cross-curriculum approach) 

6) ความสามารถในการบูรณาการความรู้ขอ้ 1-4 กับสถานการณ์จริงและบริบทท่ี
สมัพนัธ์กนั 

7) ความสามารถในการส่งเสริมความเขา้ใจ การปรับตวั และการกาํหนดทิศทางอนาคต 
เสาหลกัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
การจดัการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะตอ้งเสริมสร้างสามเสาหลกัของการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืใหเ้ขม็แขง็ (UNSCO, 1997) ดงัต่อไปน้ี 
1. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้มีความตระหนักในคาํจาํกดัของทรัพยากรธรรมชาติและความ

เปราะหรือความบอบบางของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
2. สงัคม ใหมี้ความเขา้ใจในสถาบนัทางสงัคมและบทบาทของสถาบนัทางสงัคมในการ

เปล่ียนแปลงและการพฒันา 
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3. ดา้นเศรษฐกิจ ใหมี้ความรู้สึกไว มีไหวพริบ และมีความสามารถในการตอบสนองต่อ
ขอ้จาํกดัและศกัยภาพของความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งผลกระทบท่ีมีต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้งน้ี จะตอ้งบูรณาการ 3 เสาหลกัดงักล่าวกบัวฒันธรรมซ่ึงเป็นวิถีแห่งพฤติกรรมความ
เช่ือ และการปฏิบติัท่ีแตกต่างไปตามบริบท ประวติัศาสตร์ และประเพณี 

การเสริมสร้างเสาหลกัดังกล่าว จะตอ้งมีการศึกษาประเด็นสําคญั (core issue) 
ดงัต่อไปน้ี 

1.  ประเดน็สาํคญัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
1.1  การอนุรักทรัพยากรธรรมชาติ 
1.2  การควบคุมการเปล่ียนแปลงทางอากาศ 
1.3  การเปล่ียนแปลงของสงัคมชนบทและส่ิงแวดลอ้ม 
1.4  การพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยนื 
1.5  การบรรเทาและป้องกนัภยัพิบติั 

2. ประเดน็สาํคญัดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
2.1  การขจดัความยากจน 
2.2  ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดข้องคณะบุคคล นิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.3  ลกัษณะท่ีดีของระบบเศรษฐกิจการตลาด 

3. ประเดน็สาํคญัดา้นสงัคม ไดแ้ก่ 
3.1  การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
3.2  การประกนัสนัติภาพและความมัน่คงของมนุษย ์
3.3  ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
3.4  สุขภาพท่ีดี 
3.5  การบริหารจดัการท่ีดี 
3.6  การเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งวฒันธรรมและระหวา่งประเทศ 
3.7  การคุม้ครองความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีสาํคญั 
ภาคีการเรียนรู้เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแห่งออนตาริโอ (OLSP, 1996) ไดเ้สนอผลลพัธ์

การเรียนรู้ท่ีสาํคญัท่ีจะกา้วสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน มี 4 ดา้น คือ 1) ผลลพัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 2) ผลลพัธ์
ดา้นเศรษฐกิจ 3) ผลลพัธ์ดา้นสังคม และ 4) ผลลพัธ์ดา้นการคิดเชิงระบบ โดยจาํแนกระดบัของ
ผลลพัธ์การเรียนรู้แต่ละดา้น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1)  ผลลพัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
มีความเขา้ใจแนวคิด ระบบ และประเด็นสาํคญัทางนิเวศวิทยาและมีความสามารถใน

การพฒันากลยทุธ์การเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม แสดงให้เห็นความตระหนกั
อย่างรอบรู้ในประเด็นปัญหานิเวศวิทยา ไดแ้ก่ มลภาวะ การทาํลายส่ิงแวดลอ้ม  การเปล่ียนแปลง
บรรยากาศ ความหลากหลายของทรัพยากร รวมทั้งสาเหตุและเหตุผลท่ีเกิดข้ึน วิเคราะห์อยา่งลึกซ้ึง
ถึงความเช่ือมโยงของประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก กบัทางเลือกวิถีชีวิต
ส่วนบุคคล พฒันากลยทุธ์และการปฏิบติัเพื่อการเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ิน  

2)  ผลลพัธ์การเรียนรู้ดา้นสงัคม 
มีความเขา้ใจหลกัการ ระบบและประเด็นปัญหาทางสังคม และมีความสามารถในการ

พฒันากลยทุธ์การเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมสังคม สุขภาพ วฒันธรรมชนกลุ่ม
น้อยและความเป็นธรรม แสดงให้เห็นความรู้พื้นฐานเก่ียวกับแนวคิดและหลกัการทางสังคม 
สุขภาพ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และความปลอดภยั แสดงใหเ้ห็นความตระหนกั
อย่างรอบรู้เก่ียวกบัประเด็นปัญหาหลกัของสังคม ได้แก่ ความยากจน ความไม่เสมอภาค สิทธิ
มนุษยชน การมีประชากรมากเกินไป สงคราม การวา่งงาน รวมทั้งสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 

3)  ผลลพัธ์การเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจ 
มีความเขา้ใจหลกัการ ระบบ และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ และมีความสามารถ 

ในการพฒันากลยุทธ์การเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ โดยแสดงให้เห็นความรู้
พื้นฐานเก่ียวกบัหลกัการและความหมายของเศรษฐกิจการเงิน สินทรัพยห์นา้สิน การคา้ ภาษี การ
แลกเปล่ียน สหกรณ์ การแข่งขนั และการบริโภค วิเคราะห์อย่างลึกซ้ึงเก่ียวกบัความเช่ือมโยงของ
ประเดน็ปัญหาทางเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลกกบัทางเลือกวิถีชีวิตต่อส่วนบุคคล 

4)  ผลลพัธ์การเรียนรู้ดา้นวิธีการเชิงระบบ 
มีความเขา้ใจการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัของมนุษย ์เศรษฐกิจท่ีดี ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและมี

ความสามารถในการแสดงให้เห็นวิธีการเชิงระบบในประเด็นต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นความเขา้ใจ
พื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในแง่ท่ีเป็นการพึ่ งพาซ่ึงกันและกันของมนุษย์ เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งหลกัการสันติภาพ ความมัน่คง การคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ความพอเพียง การ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ความห่วงใยคนรุ่นหลงั และความเป็นธรรมระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ แสดงให้
เห็นวิธีการ เทคนิค และเคร่ืองมือในการกา้วไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน รวมทั้งพฒันากลยทุธ์และการ
ปฏิบติัเพื่อการเป็นผูมี้ส่วนร่วม เป็นผูน้าํในการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและกระบวนการทาง
สงัคมในชุมชนทอ้งถ่ินรวมทั้งชุมชนโลก 
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2.6  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
“ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํรัส

ช้ีแนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจและไดท้รงเน้นย ํ้าแนวทางการแกไ้ข เพื่อให้รอดพน้และสามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คง
และยัง่ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ (สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2547, น. 5) 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดาํรงอยู ่และปฏิบติัตนของประชาชนใน
ทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้
ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใด  ๆอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความ
รอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่ง ในการนาํวิชาการต่าง  ๆมาใชใ้นการวางแผน
และการดาํเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตและใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี (สาํนกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2547, น. 6 – 7) 

2.6.1  ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นักวิชาการผูเ้ช่ียวชาญในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของคาํว่า

เศรษฐกิจพอเพียงไวด้งัน้ี 
สาํนกัราชเลขาธิการ (2542, น. 4) สรุปไวว้่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีแนว 

การดาํรงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึง
ระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ
ใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรู้ ความรอบคอบ 
และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาํเนินการ 
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หน้าท่ี
ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริตและ 
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ใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 
เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ 
สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

สุเมธ  ตนัติเวชกุล (2542, น. 53) เลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา ไดส้รุปความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองไดว้่า หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ 
ประเทศ หรือภูมิภาคหน่ึง  ๆในการผลิตสินคา้และบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้น  ๆไดโ้ดย
พยายามหลีกเล่ียงท่ีจะตอ้งพึ่งพาปัจจยัต่าง  ๆท่ีเรามิไดเ้ป็นเจา้ของ และเศรษฐกิจพอเพียงในระดบั
บุคคลนั้น คือ ความสามารถในการดาํรงชีวิตไดโ้ดยไม่เดือดร้อน กาํหนดความเป็นอยูอ่ยา่งประมาณ
ตนตามฐานะ ตามอตัภาพ และท่ีสาํคญัไม่หลงใหลไปตามกระแสของวตัถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ 
ไม่พนัธนาการอยูก่บัส่ิงใด 

ณรงคโ์ชควฒันา (2542, น. 16 – 17) กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพฒันา
อยา่งบูรณาการโดยไม่มองเฉพาะเศรษฐกิจอยา่งเดียวตอ้งมองสังคมและส่ิงแวดลอ้มพร้อม ๆ ไปกบั
การพฒันาโดยการพฒันาตอ้งมองรอบดา้นเรียกว่าบูรณาการและพึ่งตนเอง พึ่งเงินออมสติปัญญา
และการตลาดโดยอาศัยปัจจัยในการพฒันา คือ คนและเป้าหมายของคนก็คือ อยู่ดีกินดีมีสุข 
ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาคุณธรรมเศรษฐกิจสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

ประเวศวะสี (2542, น. 4 – 6) ไดใ้หค้วามหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไวว้่าเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง การมีความพอเพียงอยา่งนอ้ย 7 ประการดงัน้ี 

1.  พอเพียงสาํหรับทุกคน ทุกครอบครัวไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกนั 
2.  จิตใจพอเพียง รักและเอ้ืออาทรคนอ่ืน 
3.  ส่ิงแวดล้อมพอเพียง อนุรักษ์และเพิ่มพูนส่ิงแวดล้อมท่ีจะเป็นพื้นฐานในการ

ประกอบอาชีพ 
4.  ชุมชนเขม้แขง็พอเพียง การรวมตวักนัเป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็ทาํให้สามารถแกปั้ญหา

ต่าง ๆ ได ้เช่น ปัญหาสงัคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
5.  ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติัและปรับตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
6.  อยูบ่นพื้นฐานวฒันธรรมพอเพียง วฒันธรรมหมายถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนท่ีสัมพนัธ์

อยู่กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพนัธ์และเติบโตข้ึนจากรากฐานทาง
วฒันธรรมจึงจะมัน่คง 

7.  มีความมัน่คงพอเพียง ไม่ผนัผวนรวดเร็วจนกระทัง่มนุษยไ์ม่สามารถรับได ้
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วิทยา อธิปอนนัต ์(2542 , น. 2) ไดส้รุปความหมายไวว้่า ตามกระแสพระราชดาํริของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เป้าหมายหรือปรัชญาการดาํเนินชีวิตหรือ
วิถีชีวิตของคนไทยให้อยูอ่ยา่งพอประมาณตน ทางสายกลาง มีความพอเพียงและพอดีโดยไม่ทาํให้
ผูอ่ื้นเดือดร้อน ส่ิงสาํคญัตอ้งรู้จกัพึ่งพาตนเองและทรัพยากรท่ีเรามีอยูม่าใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ก่อน
จะไปพึ่งพาคนอ่ืนหรือปัจจยัภายนอก หรือหมายถึง การท่ีอุม้ชูตนเองไดใ้หมี้ความพอเพยีงกบัตวัเอง 
ครอบครัว และชุมชน 

กรมวิชาการ (2542, คาํนาํ) สรุปว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ตามแนว
พระราชดาํริเป็นหลกัการและแนวทางสาํคญัในการบริหารจดัการท่ีดินและนํ้ า เพื่อการเกษตรใน
ท่ีดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งแนวคิดการพฒันาเพ่ือพึ่งตนเองของเกษตรกรอนั
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ โดยเนน้การช่วยเหลือและพฒันาให้เกิดการพ่ึงตนเอง อาจกล่าวโดยสรุป
ไดว้่า องคพ์ระประมุขของไทย ไดพ้ระราชทานหลกัการดาํรงชีวิตของประชาชนคนไทยทุกระดบั 
ทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนถึงแนวทางการพฒันาและบริหารประเทศ ให้เป็นไปในทางสายกลาง มี
ความพอประมาณ มีเหตุผล รู้จกัพึ่งตนเอง และทรัพยากรท่ีเรามีอยู่ นาํมาใชป้ระโยชน์ดว้ยความ
รอบรู้ รอบคอบ เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัในตวัให้เกิดสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง
ของโลก ซ่ึงหลกัการน้ีมีความสาํคญัในการนาํไปบริหารจดัการท่ีดินและนํ้าเพื่อการเกษตรในท่ีดินท่ี
มีจาํกดัเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความมัน่คงดา้นการดาํรงชีวิตให้แก่เกษตรกรและสังคม
โดยรวมของไทย 

เสน่ห์ จามริก (2543, น. 166-167) ให้มุมมองเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นทั้ง
หลกัการและกระบวนการทางสังคม ตั้งแต่ขั้นฟ้ืนฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยัง่ยืนเป็นการ
พฒันาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอยา่งพออยูพ่อกินข้ึนไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรม
ครัวเรือน สร้างอาชีพและทกัษะวิชาการท่ีหลากหลาย เกิดการซ้ือขาย สะสมทุน ฯลฯ บนพื้นฐาน
เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนท่ีเศรษฐกิจจะพฒันาข้ึนมาอย่างมั่งคั่ง รวมทั้ งเทคโนโลยีซ่ึงค่อย ๆ  
พฒันามาจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ภายในชาติ และทั้งท่ีจะคดัสรรเรียนรู้จากโลก
ภายนอก “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงมีความหมายเป็นเสมือนภูมิคุม้กนัใหก้บั “โลกาภิวตัน์” 

กรมส่งเสริมการเกษตร (2543, น. 4) ไดข้ยายความเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงไวว้่า เป็น
การดาํรงชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทยใหอ้ยูอ่ยา่งพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและ
พอเพียงกบัตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ตอ้งพ่ึงพาปัจจยัภายนอกต่าง  ๆท่ีเราไม่ไดเ้ป็น
เจา้ของ ส่ิงสาํคญัตอ้งรู้จกัการพ่ึงพาตนเอง โดยไม่ทาํใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน และรู้จกัการนาํทรัพยากรท่ี
เรามีอยู่มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เช่น รู้จกัการนาํปัจจยัพื้นฐานมาใชใ้น
การดาํเนินชีวิตอยา่งมีความสุขความสบาย และพอเพียงกบัตนเอง 
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บุญเสริม บุญเจริญผล (2543, น. 4) ไดอ้ธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไวว้่า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดาํเนินการเล้ียงชีวิตแบบรู้จกัพอ ดว้ยความพยายามผลิตสินคา้ข้ึนมาเอง
ให้พอเพียงสาํหรับคนในครอบครัวกิน และใชห้ากผลิตไดเ้หลือกินเหลือใชจึ้งขาย หากผลิตไดไ้ม่
พอก็ตอ้งซ้ือบา้งมิไดมุ่้งผลิตเพ่ือขายเพียงอยา่งเดียวโดยไม่นาํมาบริโภคดว้ย นอกจากนั้นการผลิต
และการบริโภคตอ้งอยูใ่นหลกัของความพอดีรู้จกัพอในการผลิตและบริโภค 

สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
(2548, น. 1) ไดใ้หค้วามหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไวว้่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ี
สามารถอุม้ชูตวัเองไดใ้ห้มีความพอเพียงกบัตวัเอง (Self Sufficiency) อยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งเดือดร้อน
โดยตอ้งสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตวัให้มีความพอกินพอใชไ้ม่ใช่
มุ่งหวงัแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจใหร้วดเร็วแต่เพียงอยา่งเดียว เพราะผูท่ี้มีอาชีพและ
ฐานะเพียงพอท่ีจะพ่ึงตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญกา้วหน้า และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นท่ี
สูงข้ึนไปตามลาํดบัก่อน 

คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (2548, น. 8) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจ
พอเพียงว่า เป็นปรัชญาท่ีเป็นทั้งแนวคิด หลกัการและแนวทางปฏิบติัตนของแต่ละบุคคล และ
องคก์ร โดยคาํนึงถึงความพอประมาณ กบัศกัยภาพของตนเองและสภาวะแวดลอ้ม ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุ ้มกันท่ีดีในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและ
ระมดัระวงั ควบคู่ไปกบัการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกนั แบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และ
ร่วมมือปรองดองกนัในสงัคม  

สุรยทุธ์  จุลานนท ์(2549, น. ปาฐกถาพิเศษ) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไวว้่า เป็น
แนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดท้รงช้ีให้ประชาชนไดเ้ห็นถึงแนวทางการปฏิบติัตนท่ี
ควรจะเป็น เพื่อใหส้ามารถดาํรงชีพไดโ้ดยท่ีไม่เดือดร้อน ซ่ึงท่ีจริงแลว้ก็เป็นแนวทางท่ีมีพื้นฐานมา
จากวิถีชีวิตดั้ งเดิมของคนไทย และสามารถนาํไปใช้ไดใ้นทุกระดับ ในระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ 

สมพร  เทพสิทธา (2549, น. 29-32) ระบุว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริมี
ขอบเขตกวา้งขวางกวา่เศรษฐกิจระบบทุนนิยม ซ่ึงเก่ียวกบัเร่ืองวตัถุซ่ึงเป็นรูปธรรม เช่น เงิน ทรัพย ์
กาํไร ไม่เก่ียวกบัเร่ืองจิตใจ ซ่ึงเป็นนามธรรม แต่เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกวา้งขวางครอบคลุม
ถึง 4 ดา้นคือ 

1.  มิติดา้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกินให้มีความ
ขยนัหมัน่เพียร ประกอบสมัมาอาชีพ เพื่อใหพ้ึ่งตนเองไดใ้หพ้น้จากความยากจน  
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2.  มิติดา้นจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเนน้ท่ีจิตใจท่ีรู้จกัพอคือ พอดี พอประมาณ และ
พอใจในส่ิงท่ีมี ยนิดีในส่ิงท่ีได ้ไม่โลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีตวัเอง  

3.  มิติดา้นสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งใหเ้กิดสังคมท่ีมีความสงบสุข ประชาชนมีความ
เมตตา เอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  

4.  มิติดา้นวฒันธรรม เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งใหเ้กิดวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีประหยดั อด
ออม มีชีวิตท่ีเรียบง่าย  

เกษม วฒันชยั (2550, น. 18) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไวว้่า หลกัของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนสําหรับทุกประเทศในโลก โดยเฉพาะการสร้าง
ความเขม้แขง็เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), (2550,             
น. 146-147) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความ “เศรษฐกิจพอเพียง” มีใจความว่า ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อ
การมีผลกระทบใด  ๆอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีตอ้งอาศยัความรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการนาํวิชาการต่าง  ๆมาใชใ้นการวางแผนและการ
ดาํเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ
เจา้หน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดบัให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความ
รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้ง
ดา้นวตัถุ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

สุเมธ  ตนัติเวชกุล (2550, น. 21-22) ให้ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงว่า หมายถึง 
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถอุ้มชูตวัเองอยู่ได้โดยไม่ตอ้งเดือดร้อน โดยตอ้งสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน คือตั้งตวัให้มีความพอกินพอใช ้ไม่ใช่มุ่งหวงัแต่จะทุ่มเทสร้าง
ความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่างเดียว เพราะผูท่ี้มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่ง
ตวัเองยอ่มสร้างความเจริญกา้วหนา้และฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึนไปตามลาํดบั 

นิธิ  เอียวศรีวงศ ์(2550, น. 22) กล่าวถึง ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดว้่า 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วฒันธรรมหรือระบบความสัมพนัธ์ทางสังคม โดยมีเป้าหมายคือ ความ
มัน่คงในปัจจยั 4 และความยัง่ยนืของระบบนิเวศน์และวิถีชีวิต ประกอบดว้ยหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1.  อุดมการณ์ คือ การสร้างความตระหนักในคุณค่าความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั
มนุษย ์และมนุษยก์บัธรรมชาติ ดว้ยการให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เน้นความเสมอภาคและไม่
ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 
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2.  โลกทศัน์ คือ การมองโลกในลกัษณะท่ีเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและสามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

3.  ความสัมพนัธ์ทางสังคม คือ ความสัมพนัธ์ของชุมชนแบบดั้ งเดิมในลกัษณะของ
ระบบเครือญาติและระบบอุปถมัภ ์โดยสมาชิกสามารถติดต่อสมัพนัธ์กนัไดโ้ดยตรง 

4.  ค่านิยม คือ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ความไวว้างใจกนั การให้ความเคารพต่อส่วนรวม
ได ้เม่ือสมดุลกเ็ป็นปกติ สบาย ไม่เจบ็ไข ้ไม่วิกฤติ เศรษฐกิจพื้นฐานกบัเศรษฐกิจชุมชนลว้นมุ่งไปสู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศูนยศึ์กษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2551, น. 10-12) ระบุ
ว่า พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดมี้พระราชดาํรัสในวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2540 “ การเป็นเสือนั้นไม่
สาํคญั สาํคญัอยูท่ี่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุม้ชูตวัเองได้
ให้มีพอเพียงกบัตวัเอง อนัน้ีก็เคยบอกว่าความพอเพียงน้ีไม่ไดห้มายความว่า ทุกครอบครัวจะตอ้ง
ผลิตอาหารของตวัเอง จะตอ้งทอผา้ใส่เอง อย่างนั้นมนัเกินไป แต่ว่าในหมู่บา้นหรือในอาํเภอ 
จะตอ้งมีความพอเพียง พอสมควร บางส่ิงบางอยา่งท่ีผลิตไดม้ากกว่าความตอ้งการก็ขายได ้แต่ขาย
ในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ตอ้งเสียค่าขนส่งมากนกั” 

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถในการดํารงชีวิตได้โดยไม่
เดือดร้อน มีสุขภาพดี ดาํรงชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน เล้ียงชีวิตแบบรู้จกัพอ สามารถอุม้ชู
ตนเองได ้มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเอง สร้างความเจริญกา้วหนา้และฐานะทางเศรษฐกิจ
ท่ีสูงข้ึนไป ดาํเนินชีวิตโดยหลกัทางสายกลางมชัฌิมาปฏิปทาให้ตนเองอยู่ไดอ้ย่างสมดุล มีชีวิตท่ี
เป็นสุขสมควรแก่อตัภาพ สามารถดาํรงชีพไดโ้ดยไม่เดือดร้อน   

2.6.2  องคป์ระกอบของเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชดาํรัส

ช้ีแนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิด
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดท้รงเน้นย ํ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้ และ
สามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550 , น. 3) 

การพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ี
ดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจและการ
กระทาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณาอยู ่5 ส่วน ดงัน้ี 
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1.  กรอบลกัษณะ เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวการดาํรงอยู่และปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะ
เป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และ
การมองโลกเชิงระบบการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยั และวิกฤต 
เพื่อความมัน่คงและความยัง่ยนืของการพฒันา 

2.  คุณลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุก
ระดบั โดยเนน้การปฏิบติัตนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

3.  คาํนิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม  ๆกนั ดงัน้ี 
3.1  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย

ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
3.2  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกับระดับของความเพียงพอนั้น 

จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการกระทาํนั้น  ๆอยา่งรอบคอบ 

3.3  การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลบกระทบและ
การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง  ๆท่ีจะเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง  ๆท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

4.  เง่ือนไข การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงนั้น ตอ้ง
อาศยัทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ดงัน้ี 

4.1  เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
รอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะนําความรู้เหล่านั้ นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผนและความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 

4.2  เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรมมีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิต ไม่
โลภ และไม่ตระหน่ี 

5.  แนวทางการปฏิบติั/ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ จากการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลยี (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ, 2550 , น. 11-15) 
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สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548, น. 5 – 6) ได้
กล่าวถึงความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงไวด้งัน้ี 

ตลอดเวลากว่าคร่ึงศตวรรษนบัตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวข้ึนเถลิงราชสมบติั
บรมราชาภิเษกภายใตน้พปฎลมหาเศวตฉตัร ซ่ึงไดพ้ระราชทานพระปฐมราชโองการ“เราจะครอง
แผน่ดินโดยธรรมเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระองคไ์ดท้รงทุ่มเทพระวรกายและ
พระสติปัญญาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพสกนิกรของพระองค์ และบําเพ็ญพระราชกรณียกิจใน 
ดา้นต่าง ๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สุขของพสก
นิกรเป็นท่ีตั้ งโดยใช้หลักคุณธรรมและความรู้ความเข้าใจทางหลักวิชา ความชํานาญและ
ประสบการณ์เก่ียวกบัวฒันธรรมภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัภูมิสังคมของแต่ละพื้นท่ี
เป็นแนวปฏิบติัในการพฒันา 

จากพระบรมราโชวาทและพระราชดาํรัสของพระองคน์บัตั้งแต่ปี 2517 เป็นตน้มา 
จะพบว่าพระองคท่์านไดท้รงเนน้ย ํ้าแนวทางการพฒันาบนหลกัแนวคิดพึ่งตนเอง เพ่ือให้เกิดความ
พอมีพอกินพอมีพอใชข้องคนส่วนใหญ่ โดยใชห้ลกัความพอประมาณการคาํนึงถึงความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั และทรงเตือนสติชาวประชาชนคนไทยไม่ใหป้ระมาทตระหนกัถึงการ
พฒันาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบติัและ
การดาํรงชีวิตซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีภายใตช่ื้อวา่ เศรษฐกิจพอเพียง 

การพฒันาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพิจารณาจาํแนกออกไดเ้ป็น 4 
องคป์ระกอบหลกั (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549, น. ช) 
ดงัน้ี 

แนวคิดหลกั  แนวทางการดาํรงอยู่และการปฏิบติัตนของประชาชนทุกระดบัตั้งแต่
ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและการบริหารประเทศให้ดาํเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์ 

แนวคิดการพฒันาประเทศไทยให้สามารถดาํรงอยู่ในประชาคมโลกท่ามกลางกระแส
โลกาภิวตัน์ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วไดอ้ยา่งมัน่คง มีเกียรติศกัด์ิศรี สงบสุขและสันติกบันานาประเทศ
และเป็น “สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” นั้น จาํเป็นตอ้งทบทวนหา “ดุลยภาพเชิงพลวตัใหม่” เพื่อให้
เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทรรศน์ และวิถีการพฒันาประเทศให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง  บน
พื้นฐานความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจและสังคมในชนบทกบัในเมือง เพื่อให้เกิดความสมดุล
พอดีระหว่าง “ความเขม้แข็งในการพึ่งตนเองของประชาชนและชุมชนทอ้งถ่ินในชนบทท่ีเป็น
รากฐานของสังคมและความสมดุลในประโยชน์ของการพฒันาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคม
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อย่างเป็นธรรม” กบั “ ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจในเมืองและความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายพนัธมิตรการพฒันากบัประเทศต่าง ๆ ในโลกยคุโลกาภิวตัน์ 

เป้าประสงค์  ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ สงัคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

เป้าประสงคก์ารพฒันาประเทศ จึงตอ้งมุ่งสร้างความสมดุลของวิถีการพฒันาใหเ้กิดข้ึน
ในทุกมิติของการพฒันาแบบองค์รวมท่ีมี “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” เป็นการบูรณาการ
เช่ือมโยงทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มและการเมืองเขา้ดว้ยกนั รวมทั้งสร้างความ
สมดุลระหวา่งมิติทางวตัถุกบัจิตใจของคนในชาติ ขณะเดียวกนัตอ้งสร้างความสมดุลของการพฒันา
ระหว่างภายในประเทศกบัโลกภายนอกโดยตอ้ง “รู้เท่าทนัโลกาภิวตัน์” สามารถปรับตวัพร้อมรับ
การเปล่ียนแปลงและผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสโลกาภิวตัน์ สามารถกลัน่กรองเลือก
รับในส่ิงท่ีสร้างโอกาสการพฒันาและป้องกนัภยัคุกคามจากโลกภายนอก ทั้งดา้นวตัถุ เศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

หลกัการ  “ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กันในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

การวางแผนยุทธศาสตร์และการดาํเนินการพฒันาและบริหารประเทศ รวมทั้งจดัทาํ
แผนปฏิบติัการในทุกระดบั จะตอ้งยึดหลกัการ “ความพอเพียง” ซ่ึงมีคุณลกัษณะ 3 ประการท่ีมี
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างกนัอยา่งเป็นระบบ กล่าวคือ จาํเป็นตอ้งใชห้ลกั “ความมีเหตุผล” ใน
การคิดวิเคราะห์เหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและคาํนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างรอบคอบ โดยรู้จกั
ประมาณคือ “รู้เรา” ว่าสถานะของประเทศเป็นอย่างไร มีจุดแข็งและจุดอ่อนในการพฒันาเร่ือง
ใดบา้ง และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกยคุโลกาภิวตัน์คือ “รู้เขา” โดยตอ้งเขา้ใจ
ถึงโอกาสและภยัคุกคาม ขอ้ดีและขอ้เสียท่ีเกิดข้ึนจากกระแสโลกาภิวตัน์ เพ่ือท่ีจะเลือกรับหรือนาํ
ส่ิงท่ีดีและมีความเหมาะสมมาประยุกต์ใช้และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเป็นภัย
คุกคามประเทศ ท่ีคิดอย่างมีเหตุผลดงักล่าวน้ี จะนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียง
หรือใชห้ลกั “ความพอประมาณ” ในการพฒันาประเทศใหเ้ป็นไปอยา่งสมดุล บนพื้นฐานความพอดี
ระหว่าง “ความสามารถในการพ่ึงตนเองกบัความสามารถในการแข่งขนัในเวทีโลก”และระหว่าง 
“สงัคมชนบทกบัสงัคมเมือง” โดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกลและมีการเตรียมการจดัการความเส่ียงดว้ย “ระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี”  
ใหพ้อเพียงพร้อมรับผลกระทบและเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งจากภายนอก
และภายในประเทศ 
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เง่ือนไขคุณธรรม จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่
ในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาํเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจ
ในทุกระดบัใหมี้สาํนึกในคุณธรรม ความซ่ือสตัยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิต
ดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ 

ในการขับเคล่ือนกระบวนการวางแผนและการพฒันาทุกขั้นตอนให้เป็นไปตาม
หลกัการ “ความพอเพียง” นั้นจาํเป็นจะตอ้งใช ้“ความรอบรู้” ทั้งความรู้ในหลกัวิชาและความรู้ในตวั
คนท่ีสะสมจากประสบการณ์ชีวิตจริงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และมีความรอบคอบในการนาํความรู้
เหล่าน้ีมาพิจารณาเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนัอย่างรอบดา้นและนาํไปใชใ้นการวางแผน และดาํเนินการ
พฒันาอยา่งระมดัระวงัเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของวิถีชีวิต
สังคมไทย เพื่อป้องกนัความผิดพลาดลม้เหลวและเพ่ือให้บรรลุผลสาํเร็จไดอ้ยา่งสมบูรณ์ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาประเทศ ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างศีลธรรมทางจิตใจของคนใน
ชาติในทุกภาคส่วนและทุกระดบั โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัวิชาการ และนกัธุรกิจเอกชน ใหมี้
สาํนึกใน “คุณธรรม” มีจริยธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ีและดาํเนินชีวิตดว้ย 
“ความเพียร” คือ ความอดทนขยนัหมัน่เพียร มีสติปัญญา ความรอบรู้และความรอบคอบ อนัจะเป็น 
“ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี” ให้พร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน 
สงัคมและประเทศชาติ 

2.6.3  หลกัพิจารณาและแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ

ทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคาํนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุม้กนั
ท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตดัสินใจและ
การกระทาํโดยมีหลกัการพิจารณาอยู ่ 5 ส่วน (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ, 2547, น. 14 – 17)  

ในหนังสือพิเศษในวโรกาสมหามงคลสมยัเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม พุทธศกัราช 2550 (2550, น. 51-57) กล่าวถึง เศรษฐกิจพอเพียงคือ ปรัชญาท่ี
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํรัสช้ีแนะเป็นแนวทางการดาํเนินชีวิต แก่พวกเราชาว
ไทยมานานกว่า 30 ปี และภายหลงัท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ “ฟองสบู่แตก” ในปี พ.ศ. 2540 
พระองคไ์ดท้รงเนน้ย ํ้าใหพ้วกเราใชเ้ป็นแนวทางการแกไ้ข เพื่อใหป้ระเทศไทยรอดพน้และสามารถ
ดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในทุก ๆ ดา้น 
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลกัท่ีเราคนไทยทุกคน ทุกระดบั สามารถนาํไปปฏิบติัได ้ไม่
เฉพาะเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา อยา่งท่ีหลายคนเขา้ใจ แต่หมายถึงทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั ทุกศาสนา 
ทุกอาชีพ เราสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้ในทุก  ๆเร่ือง ทั้ งการดําเนิน
ชีวิตประจาํวนั การศึกษาเล่าเรียนหรือทาํงานในสาขาใด ๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ไดป้ฏิเสธทุนนิยมและไม่ไดบ้อกเราให้อยู่อย่างซอมซ่อ ไม่ได้
ปฏิเสธความร่ํารวย ไม่ใช่การปิดประเทศเลิกคา้ขาย ไม่ใช่ความเชยล้าหลัง ไม่ได้ต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงสู่ส่ิงใหม่  ๆแต่เป็นแนวคิด เพื่อให้เราใช้ปัญญาปรับตวัให้เขา้กับกระแสของการ
เปล่ียนแปลงอยา่งพอเหมาะพอดี เพื่อความกา้วหนา้ท่ีสมดุล มัน่คง ยัง่ยนื 

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและการบริหารจดัการ 
ดงันั้นจึงให้ความสาํคญักบัการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้เขม้แขง็ รักษาความสมดุล
ของทุนและทรัพยากรในมิติต่าง  ๆเนน้การพฒันาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เป็นขั้นตอนเพื่อใหรู้้เท่าทนั 
ใหเ้รามีความพร้อมท่ีจะออกไปแข่งขนั ใหเ้รากา้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวฒัน์ 

ดงันั้น หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเนน้การปฏิบติัท่ีไม่ประมาท นัน่คือ เนน้ให้
เราดาํเนินชีวิตบน “ทางสายกลาง” ก็คือ ความพอเหมาะพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่
สุดโต่ง ไม่โลภมาก ไม่ฟุ้ งเฟ้อจนเกินฐานะ แต่กไ็ม่ใช่ตระหน่ีถ่ีเหนียวหรือประหยดัจนขาดแคลน    

2.6.3.1  เศรษฐกิจพอเพียงกบัทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริ 
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพฒันาท่ี

นาํไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดบัต่าง  ๆอยา่งเป็นขั้นตอน โดยลดความเส่ียงเก่ียวกบั
ความผนัแปรของธรรมชาติ หรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจยัต่าง  ๆโดยอาศยัความพอประมาณและ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กันท่ีดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และความสามคัคี 

เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกวา้งกว่าทฤษฎีใหม่โดยท่ี เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีช้ีบอกหลกัการและแนวทางปฏิบติัของทฤษฎีใหม่ ในขณะท่ีแนวพระราชดาํริเก่ียวกบั
ทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงเป็นแนวทางการพฒันาภาคเกษตรอยา่งเป็นขั้นตอนนั้น เป็น
ตวัอยา่งการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 

ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริ อาจเปรียบเทียบกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงมีอยู ่2 แบบ คือ แบบพื้นฐานกบัแบบกา้วหนา้ ไดด้งัน้ี 

1.  ความพอเพียงในระดบับุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐาน เทียบไดก้บัทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ท่ีมุ่งแกปั้ญหาของเกษตรกรท่ีอยูห่่างไกลแหล่ง
นํ้ า ตอ้งพึ่งนํ้ าฝนและประสบความเส่ียงจากการท่ีนํ้ าไม่พอเพียง แมก้ระทั้งสาํหรับการปลูกขา้วเพื่อ
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บริโภค และมีขอ้สมมติว่า มีท่ีดินพอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเร่ืองดังกล่าว จากการ
แกปั้ญหาความเส่ียงเร่ืองนํ้ า จะทาํใหเ้กษตรกรสามารถมีขา้วเพื่อการบริโภคยงัชีพในระดบัหน่ึงได ้
และใชท่ี้ดินส่วนอ่ืน  ๆสนองความตอ้งการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขายในส่วนท่ีเหลือเพื่อมี
รายไดท่ี้จะใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน  ๆท่ีไม่สามารถผลิตเองได ้ทั้งหมดน้ีเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัให้
เกิดข้ึนในระดบัครอบครัว  

อย่างไรก็ตาม แมก้ระทัง่ ในทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 1 ก็จาํเป็นท่ีเกษตรกรจะตอ้งไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากชุมชน ราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม 

2.  ความพอเพียงในระดับชุมชนและระดับองค์กร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กา้วหนา้ ซ่ึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 2 เป็นเร่ืองของการสนบัสนุนใหเ้กษตรกรรวมพลงักนัในรูป
กลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการท่ีธุรกิจต่าง  ๆรวมตวักนัในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจ 

กล่าวคือ เม่ือสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองคก์รต่าง  ๆมีความพอเพียงขั้นพื้นฐาน
เป็นเบ้ืองตน้แลว้ ก็จะรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมมือกันสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่ม และส่วนรวมบน
พื้นฐานของการไม่เบียดเบียนกนั การแบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามกาํลงัและความสามารถ
ของตน ซ่ึงจะสามารถทาํให้ชุมชนโดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น  ๆเกิดความพอเพียงในวิถี
ปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

3.  ความพอเพียงในระดบัประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ ซ่ึงครอบคลุม
ทฤษฎีใหม่ขั้นท่ี 3  ส่งเสริมให้ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกบัองคก์รอ่ืน  ๆใน
ประเทศ เช่น บริษทัขนาดใหญ่ ธนาคาร สถาบนัวิจยั เป็นตน้ 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลกัษณะเช่นน้ี จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิ
ปัญญา แลกเปล่ียนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพฒันา หรือร่วมมือกันพฒันา ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทาํให้ประเทศอนัเป็นสังคมใหญ่ซ่ึงประกอบดว้ยชุมชน องคก์รและ
ธุรกิจต่าง  ๆท่ีดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียง ท่ีเช่ือมโยงกนัดว้ยหลกัไม่
เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือ ซ่ึงกนัและกนัไดใ้นท่ีสุด (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2550, น. 17-21) 

2.6.3.2  วิถีชีวิตและเศรษฐกิจทางสายกลางในทุกระดบั 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2545) ขยายคาํสาํคญั

ต่าง  ๆในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสัมมนาทางวิชาการประจาํปี 2542 ของสถาบนัวิจยั
เพื่อการพฒันาประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18-19 ธนัวาคม 2542 ดงัน้ี 

พอเพียง คือ การบริโภคและการผลิตอยูบ่นพื้นฐานของความพอประมาณและความไม่
ขดัสนแต่ไม่ฟุ่ มเฟือย 
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สมดุล  คือ  การพัฒนาอย่าง เ ป็นองค์รวม  มีความสมดุลระหว่างโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) กบั อภิวฒัน์ทอ้งถ่ิน (Localization) มีความสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจกบัการเงิน 
และภาคคนกบัสังคม มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโครงสร้างการผลิตท่ีสมดุล มีการผลิตหลากหลาย 
ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ยัง่ยืน คือ พอเพียงอย่างต่อเน่ืองในทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สงัคมแวดลอ้ม มีภูมิคุม้กนัท่ีดี ระบบเศรษฐกิจกบัสังคมมีความยดืหยุน่ท่ีสามารถกา้วทนัและพร้อม
รับต่อกระแสโลกาภิวตัน์ ตลอดจนปรับตวัใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก การบริหารจดัการท่ีดี
ซ่ึงสามารถป้องกนัและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว (วิกฤติ) ได ้

คุณภาพคน โดยการท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจทางสายกลางได ้คนตอ้งมีคุณภาพในดา้นต่าง  
ๆดงัน้ี คือ พื้นฐานจิตใจ มีความสาํนึกในคุณธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต มีไมตรี มีความเมตตาหวงัดีใหก้นั
และกนั หลกัการดาํเนินชีวิตมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาคิดอยา่งรอบคอบก่อน ทาํใหมี้
วินยั มีภูมิคุม้กนัในการดาํรงชีวิต มีสุขภาพดี และมีศกัยภาพ ทกัษะและความรอบรู้อยา่งเหมาะสม
ในการประกอบอาชีพ และหารายไดอ้ยา่งมัน่คง และพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

หลกัการพึ่งตนเองหันมายึดเส้นทางสายกลาง มชัฌิมาปฏิปทา ในการดาํรงชีวิต ให้
สามารถพ่ึงตนเองได ้โดยใชห้ลกัการพ่ึงตนเอง 5 ประการ คือ (สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ หรือ กปร., 2550, น. 17) 

1.  ดา้นจิตใจ ทาํตนใหเ้ป็นท่ีพึ่งตนเอง มีจิตสาํนึกท่ีดีสร้างสรรคต์นเองและประเทศชาติ  
รวมทั้งมีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง ดงักระแสพระราชดาํรัส
ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเก่ียวกบัพฒันาคนวา่ 

 “บุคคลตอ้งมีรากฐานทางจิตใจท่ีดี คือ ความหนกัแน่นมัน่คงในสุจริตธรรมและความ
มุ่งมัน่ ท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีให้จนสําเร็จ ทั้งตอ้งมีกุศโลบายหรือวิธีการอนัแยบยลในการปฏิบติังาน 
ประกอบพร้อมดว้ยจึงสมัฤทธ์ิผลท่ีแน่นอนและบงัเกิดประโยชน์อนัย ัง่ยนืแก่ตนเองและแผน่ดิน” 

2.  ดา้นสังคม แต่ละชุมชนตอ้งช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายชุมชนท่ี
เขม้แขง็เป็นอิสระ ดงักระแสพระราชดาํรัสในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัวา่ 

“เพ่ือให้งานรุดหนา้ไปพร้อมเพรียงกนั ไม่ลดหลัน่ จึงขอให้ทุกคนพยายามท่ีจะทาํงาน
ในหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหง้านทั้งหมดเป็นงานท่ีเก้ือกลูสนบัสนุนกนั” 

3.  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้ใชแ้ละจดัการอยา่งชาญฉลาดพร้อมทั้ง
เพิ่มมูลค่าให้ยึดอยู่บนหลกัการความยัง่ยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด ดงักระแสพระราชดาํรัสใน
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัวา่ 
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 “ถา้รักษาส่ิงแวดลอ้มให้เหมาะสมนึกว่าอยู่ไดอี้กหลายร้อยปีถึงเวลานั้นลูกหลานของ
เราก็อาจหาวิธีแกปั้ญหาต่อไปเป็นเร่ืองของเขา ไม่ใช่เร่ืองของเราแต่เราทาํได ้ไดรั้กษาส่ิงแวดลอ้ม
ไวใ้หพ้อสมควร” 

4.  ดา้นเทคโนโลยี จากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เทคโนโลยีท่ีเขา้มา
ใหม่ มีทั้ งดีและไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มและการพฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 
ดงักระแสพระราชดาํรัสในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัวา่ 

“ การเสริมสร้างส่ิงท่ีชาวชนบทขาดแคลนและต้องการ คือ ความรู้ในด้านการ
เกษตรกรรม โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นส่ิงท่ีเหมาะสม และการใชเ้ทคโนโลยอียา่งใหญ่โตเตม็
รูปหรือเตม็ขนาดในงานอาชีพหลกัของประเทศ ยอ่มจะมีปัญหา”  

5.  ดา้นเศรษฐกิจ แต่เดิมนกัพฒันามกัมุ่งท่ีการเพิ่มรายได ้และไม่มีการมุ่งการลดรายจ่าย 
ในเวลาเช่นน้ี จะตอ้งปรับทิศทางใหม่ คือ จะตอ้งมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นสาํคญัและยดึหลกัพออยูพ่อ
กินพอใช ้ดงักระแสพระราชดาํรัสในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัวา่ 

“ การท่ีตอ้งการใหทุ้กคนพยายามท่ีจะหาความรู้ และสร้างตนเองใหม้ัน่คงน้ี เพื่อท่ีจะให้
ตนเองมีความเป็นอยูท่ี่กา้วหนา้ ท่ีมีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหน่ึงและขั้นต่อไป กคื็อ ใหมี้เกียรติ
วา่ยนืไดด้ว้ยตนเอง” 

สุเมธ  ตนัติเวชกุล (2550, น. 36-37) กล่าวถึง การปฏิบติัตนตามแนวทางปฏิบติัตนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ดงัต่อไปน้ี 

1. ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น ลดละความฟุ่มเฟือยในการดาํรงชีพ
อยา่งจริงจงั ดงัพระราชดาํรัสวา่ 

 “ความเป็นอยูท่ี่ไม่ตอ้งฟุ้ งเฟ้อ ตอ้งประหยดัไปในทางท่ีถูกตอ้ง” 
2. ยึดถือการประกอบอาชีพดว้ยความถูกตอ้ง สุจริต แมจ้ะตกอยู่ในภาวะขาดแคลน

ในการดาํรงชีพกต็าม ดงัพระราชดาํรัสท่ีวา่ 
“ความเจริญของคนทั้งหลายยอ่มเกิดมาจาก การประพฤติชอบและการหาเล้ียงชีพของ

ตนเป็นหลกัสาํคญั” 
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขนักนัในทางการคา้ขายประกอบอาชีพ

แบบต่อสูก้นัอยา่งรุนแรงดงัอดีต ซ่ึงมีพระราชดาํรัสเร่ืองน้ีวา่ 
“ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงนั้น หมายถึง ความสุขความเจริญท่ีบุคคลแสวงหามาได้

ดว้ยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทาํ ไม่ใช่ไดม้าดว้ยความบงัเอิญหรือดว้ยการแก่งแย่ง
เบียดบงัมาจากผูอ่ื้น” 
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4. ไม่หยดุน่ิงท่ีจะหาทางในชีวิตหลุดพน้จากความทุกขย์ากคร้ังน้ี โดยตอ้งขวนขวาย
ใฝ่หาความรู้ใหเ้กิดมีรายไดเ้พิ่มพนูข้ึนจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสาํคญั พระราชดาํรัสตอนหน่ึง
ท่ีใหค้วามชดัเจนวา่ 

 “การท่ีตอ้งการใหทุ้กคนพยายามท่ีจะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มัน่คงน้ีเพ่ือตนเอง 
เพื่อท่ีจะใหต้นเองมีความเป็นอยูท่ี่กา้วหนา้ ท่ีมีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหน่ึง และขั้นต่อไป ก็คือ
ใหมี้เกียรติวา่ยนืไดด้ว้ยตนเอง” 

5. ปฏิบติัตนในแนวทางท่ีดีลดละส่ิงย ัว่กิเลสให้หมดส้ินไป ทั้งน้ีดว้ยสังคมไทยท่ีล่ม
สลายในคร้ังน้ี เพราะยงัมีบุคคลจาํนวนมิใช่น้อยท่ีดาํเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราโชวาทวา่ 

“พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเคร่ืองทาํลายตวั ทาํลายผูอ่ื้น พยายามลด พยายามละ
ความชัว่ท่ีตวัเองมีอยู ่พยายามก่อความดีให้แก่ตวัอยูเ่สมอ พยายามรักษา และเพิ่มพูนความดีท่ีมีอยู่
นั้น ใหง้อกงามสมบูรณ์ข้ึน” 

 ทรงเนน้ย ํ้าวา่คาํสาํคญัท่ีสุดคือ คาํวา่”พอ” ตอ้งสร้างความพอท่ีสมเหตุสมผลใหก้บั
ตวัเองใหไ้ดแ้ละเรากจ็ะพบกบัความสุข 

กล่าวโดยสรุป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของการพฒันาแบบยัง่ยนื การ
นาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต ตอ้งยึดวิถีชีวิตอยู่แต่พอดี อย่า
ฟุ่ มเฟือย อย่ายึดวตัถุเป็นท่ีตั้ง ยึดเส้นทางสายกลาง อยู่กินตามฐานะ ใชส้ติปัญญาในการดาํรงชีวิต 
เจริญเติบโตอยา่งค่อยเป็นค่อยไป อยา่ใชห้ลกัการลงทุนเชิงการพนนั ใหรู้้จกัแยกแยะส่ิงดี ส่ิงเลว ส่ิง
ท่ีเป็นประโยชน์ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 

2.6.3.3  เศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาคน 
การพฒันาคนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาให้แต่ละ

คนมีหลกัคิดและหลกัปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง โดยใชคุ้ณธรรมนาํความรู้ เพ่ือพฒันา
ตนเอง/ครอบครัว/ชุมชน/ชาติ ให้สามารถพึ่ งตนเองได้และก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล 
ตลอดจนพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ 

แนวทางการพฒันาคนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการฝึกใหคิ้ด 
พูด-ทาํ อย่างพอดี พอเหมาะ พอควร บนหลกัเหตุผล ไม่ประมาท โดยใชส้ติและปัญญาในทางท่ี
ถูกตอ้ง เพื่อเพิ่มทางเลือกและพฒันาศกัยภาพของแต่ละคน ใหส้ามารถอุม้ชูตวัเองและครอบครัวได ้
โดยไม่เบียดเบียนตวัเองและผูอ่ื้น และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างสงบสุข-รู้รักสามคัคี อยู่
ร่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งสมดุลและยัง่ยนื และมีค่านิยมท่ีดีงาม ร่วมรักษาคุณค่าของความเป็นไทย 
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การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นวฒันธรรมหลกัในการ
ใช้ชีวิตของคนในสังคม ตอ้งมีกระบวนการหล่อหลอมให้ทุกคนมีความเช่ือมัน่ และสามารถนาํ
หลกัการน้ีไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั และการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะทาํให้เกิด
กระบวนการดงักล่าว (สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2550, น. 2) 

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจาํประเทศไทย (2550,            
น. 38) ไดก้ล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาคนว่า เป็นพนัธมิตรตามธรรมชาติกบัการพฒันา
คน เพราะเศรษฐกิจพอเพียงกาํหนดให้คนเป็นศูนยก์ลาง โดยมีจุดเนน้อยูท่ี่การมีชีวิตท่ีดี มิใช่ความ
มัง่คัง่ มีเร่ืองของความยัง่ยนืเป็นความคิดแกนกลาง เขา้ใจถึงความจาํเป็นในความมัน่คงของคนและ
การเพิ่มขีดความสามารถให้คนสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นเป็นเพียงพนัธมิตรมิใช่คู่แฝดของการพฒันาคน ทั้งน้ีเพราะเศรษฐกิจพอเพียงยงัมี
ประเด็นเพิ่มเติมอีกสองเร่ือง ประการแรก เศรษฐกิจพอเพียงให้ความสําคญัต่อการพฒันาพื้นฐาน
จิตใจและจิตวิญญาณมากกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เศรษฐกิจพอเพียงถือว่าการพฒันาพื้นฐานจิตใจนั้น
ตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาทุกชนิดโดยไม่อาจแยกออกจากกนัได ้ประการท่ีสอง เศรษฐกิจ
พอเพียงไดเ้สนอแนวทางในการตดัสินใจเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรเพื่อการพฒันา ท่ีสามารถ
นํามาใช้ได้ทั้ งในระดับองค์กรหรือหน่วยงาน หรือรัฐบาล ตลอดไปจนถึงปักเจกบุคคล โดยท่ี
เศรษฐกิจพอเพียงไดเ้สนอวา่ จะตดัสินใจอยา่งไร 

2.6.3.4  แนวทางในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงมีเป้าหมายท่ีการมุ่งสร้างกระแสสังคมใหมี้การนาํหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้เป็นกรอบความคิดหรือส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตของคนไทยทุกคน
ผา่นการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชน
ทุกคนสามารถนาํหลกัการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได้
อยา่งเหมาะสม นอกจากนั้นสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548, น. 15 – 18) ไดก้าํหนด
แนวทางหรือยทุธวิธีในการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไวเ้ป็นขั้นตอนและชดัเจนดงัน้ี 

1.  เช่ือมโยงกลุ่มหรือบุคคลท่ีมีการดาํเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมี
อยูใ่นปัจจุบนั เพื่อสร้างแกนเครือข่ายขบัเคล่ือนในการสานต่อองคค์วามรู้และรวมพลงัเครือข่ายใน
การดาํเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยการเช่ือมโยงเครือข่ายน้ีจะนาํไปสู่การสร้าง
กระแสเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มยอ่ย ๆ ท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงจะก่อให้เกิดการสร้างพ้ืนฐานการ
ขบัเคล่ือนต่อไป 

2. ร่วมมือระหว่างแกนเครือข่ายโดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปฏิบติัการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเป็น
พื้นฐานสาํหรับการสร้างบทเรียนจากกิจกรรมตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรม (Show Cases หรือ Best 
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Practices) ในสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเกษตรอุตสาหกรรมบริการตั้งแต่ระดบับุคคลครอบครัวชุมชน
ธุรกิจขนาดจ๋ิวเลก็กลางใหญ่ทั้งท่ีประสบความสาํเร็จและลม้เหลว โดยช้ีใหเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิด
ความพอเพียงหรือไม่พอเพียง ทั้งน้ีตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมและหลากหลายจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีพลงั
ในการส่ือความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในสงัคม 

3.  พฒันาแนวคิดใหช้ดัเจนโดยการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาท่ีมีหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานาํทาง เพื่อนาํไปสู่การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงมาก
ยิง่ข้ึนและนาํเสนอเป็นทางเลือกหน่ึงของแนวทางการพฒันา 

4.  สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างและเปิดโอกาส
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนไดมี้ประสบการณ์ท่ีจะผ่านกระบวนการไตร่ตรองและเรียนรู้จากการ
ปฏิบติั เพื่อตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเ้ป็น
กรอบแนวคิด และพ้ืนฐานในการดาํเนินชีวิตควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงจะนาํไปสู่พลงั
ศรัทธาและฉนัทามติเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในสงัคม 

5.     สร้างส่ือเพื่อการเปล่ียนแปลง (Communication for Change) ท่ีมีพลงัจากการ
ประมวลความรู้และบทเรียนต่าง ๆ เพื่อประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไปมีความรู้และ
ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเกิดความสนใจเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการสร้างการ
เปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มเป้าหมาย 

6.  ขยายผลในภาคส่วนต่าง ๆ ในหลายมิติให้เกิดพลงัเครือข่ายท่ีมีแรงมากเพียงพอ 
(Momentum) ท่ีจะทาํใหก้ระแสเศรษฐกิจพอเพียงขยายไปเร่ือย ๆ ในวงกวา้งอยา่งเป็นธรรมชาติจน
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละพื้นท่ีเพื่อ ให้ประชาชนทัว่ไปได้เรียนรู้ถึง
แนวทางวิธีการและเง่ือนไขในการนาํแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ตน
และสงัคม 

7.  เกิดผลลพัธ์จากการขบัเคล่ือนคือประชาชนในแต่ละพื้นท่ีและภาคส่วนปรับเปล่ียน
กระบวนทศัน์ในการดาํเนินชีวิต โดยนอ้มเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นปรัชญาในการดาํเนินชีวิต
และทาํใหเ้กิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาขาอาชีพและพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่ประเทศ
จนสามารถนาํไปสู่การปรับเปล่ียนระบบและโครงสร้างของสังคม และยึดหลกัการพฒันาท่ีตั้งอยู่
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงในท่ีสุด 

สําหรับวิธีการขบัเคล่ือนนั้นจาํเป็นตอ้งสร้างขบวนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมุ่งประสานพลงัในลกัษณะพนัธมิตรแห่งความร่วมมือ และเนน้การเสริมพลงัทางบวกโดยการ
ถกัทอเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ มีพลงัในการขบัเคล่ือนโดยเร่ิมจากการมองภาพการดาํเนินการ
อย่างเป็นองคร์วมก่อนแลว้จึงกาํหนดแนวทางและการดาํเนินงานในแต่ละดา้น เพื่อให้เกิดความ
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เช่ือมโยงและเสริมพลงัในการขบัเคล่ือนใหป้ระชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัรากหญา้ถึงระดบัมห
ภาคไดน้าํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งจริงจงั 

2.6.3.5  การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในการดาํรงชีวิต 
การประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยพ้ืนฐานกคื็อ การทาํอะไรอยา่งเป็นขั้นเป็น

ตอน รอบคอบ ระมดัระวงั พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ พอควร ความสมเหตุสมผล และการ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง การสร้างสามคัคีให้เกิดข้ึนบนพื้นฐานของความสมดุลในแต่ละสัดส่วน
แต่ละระดบั ครอบคลุมทั้งทางดา้นจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงเศรษฐกิจ เราสามารถประยุกต์ใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในดา้นต่าง  ๆดงัน้ี (ปรียานุช  พิบูลส
ราวธุ, 2549, น. 21)  

1.  ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ใช้ชีวิตอย่างพอควร คิดและวางแผนอย่าง
รอบคอบ มีภูมิคุม้กนัไม่เส่ียงเกินไป การเผือ่ทางเลือกสาํรอง 

2.   ดา้นจิตใจ มีจิตใจเขม้แขง็ พึ่งตนเองได ้มีจิตสาํนึกท่ีดี เอ้ืออาทร ประนีประนอม นึก
ถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั 

3.  ดา้นสงัคม ช่วยเหลือเก้ือกลู รู้รักสามคัคี สร้างความเขม้แขง็ใหค้รอบครัวและชุมชน 
4.  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รู้จกัใชแ้ละจดัการอยา่งฉลาดรอบคอบ 

เลือกใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ฟ้ืนฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน
สูงสุด 

5.  ดา้นเทคโนโลยี รู้จกัใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
สภาพแวดลอ้ม (ภูมิสังคม) พฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบา้นเองก่อน ก่อให้เกิดประโยชน์
กบัคนหมู่มาก 

การท่ีจะนาํเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้หไ้ดผ้ลในการดาํเนินชีวิตจาํเป็นตอ้งเร่ิมจากความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งวา่เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไรและมีหลกัการสาํคญัอะไร บา้งท่ีจะนาํไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติั ตลอดจนเห็นถึงประโยชน์จากการท่ีจะนาํเศรษฐกิจในการดาํเนินชีวิต 
ซ่ึงสามารถทดลองนํามาประยุกต์ใช้กับตนเองทั้ งในชีวิตประจาํวนัและการดาํเนินชีวิตต่าง ๆ 
ร่วมกบัผูอ่ื้น โดยคาํนึงถึงการพึ่งพาตนเองเป็นเบ้ืองตน้การทาํอะไรท่ีไม่สุดโต่งไปขา้งใดขา้งหน่ึง
การใชเ้หตุผลเป็นพื้นฐานในการตดัสินใจและการกระทาํต่าง ๆ การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในดา้นต่างๆ
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง และไม่ทาํอะไรท่ีเส่ียงจนเกินไปจนทาํให้ตนเองหรือคนรอบขา้ง
เดือดร้อนในภายหลงั การใฝ่รู้อย่างต่อเน่ืองและใชค้วามรู้ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงัซ่ือสัตย ์
ความไม่โลภค วามรู้จกัพอ ความขยนัหมัน่เพียร การไม่เบียดเบียน การรู้จกัแบ่งปัน และช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ในการท่ีจะสร้างภาวะความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับเศรษฐกิจ
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พอเพียง เพื่อใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชน้ั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
กับผูอ่ื้น โดยการเรียนรู้ท่ีผ่านกระบวนการไตร่ตรองและเรียนรู้จากการปฏิบติัการแลกเปล่ียน
ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผูท่ี้มีความสนใจร่วมกัน จะทาํให้สามารถตระหนักถึง
ประโยชน์และความสุขท่ีจะได้รับจากการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แลว้เกิดการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ และนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตโดยมีจิตสํานึกท่ีตระหนักถึงความสุข 
ท่ีเกิดจากความพอใจในการใชชี้วิตอยา่งพอดีและรู้จกัระดบัความพอเพียงจนนาํไปสู่การประกอบ
สมัมาชีพเล้ียงตนเองอยา่งถูกตอ้ง ไม่ใหอ้ดอยากจนเบียดเบียนตนเองหรือไม่โลภจนเบียดเบียนผูอ่ื้น
แต่มีความพอเพียงท่ีจะคิดเผื่อแผแ่บ่งปันไปยงัคนอ่ืน ๆ ในชุมชนหรือองคก์รและสังคมได ้อยา่งไร
ก็ตามระดบัความพอเพียงของแต่ละคนอาจไม่เท่ากนัหรือความพอเพียงของคน ๆ เดียวกนัแต่ต่าง
เวลากอ็าจเปล่ียนแปลงไปไดแ้ลว้แต่เง่ือนไขภายในและภายนอก ตลอดจนสภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลต่อ
คาํวา่ความพอเพียง 
 
2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศุภลกัษณ์ วิริยะสุมน (2547) ไดศึ้กษาการนาํเสนอวาระปฏิบติัเพื่อพฒันาวฒันธรรม
องคก์ารของมหาวิทยาลยัราชภฏัสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบติังานในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือ
การพฒันาทอ้งถ่ิน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจวฒันธรรมองคก์ารของมหาวิทยาลยัราชภฏั เพ่ือใหไ้ด้
ภาพของแต่ละแห่งและภาครวม เทียบวฒันธรรมองคก์ารของมหาวิทยาลยัราชภฏักบัเกณฑค์วาม
เป็นเลิศในการปฏิบติังาน และนาํเสนอวาระปฏิบติัเพ่ือพฒันาวฒันธรรมองคก์ารของมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน
ผลการวิจัย พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมีพนัธกิจ 8 ด้าน คือ 1) การจัดการศึกษา 2) การวิจัย  
3) การบริการวิชาการแก่ชุมชน 4) การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 5) การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 6) การผลิตและพฒันาครู 7) การปรับปรุง พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 
8) การบริหารจดัการสถาบนั ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัราชภฏัมีวฒันธรรมการปฏิบติังานตามพนัธกิจ
ในระดบัมาก 2 ดา้น คือ ดา้นการผลิตและพฒันาครูและดา้นการจดัการศึกษา ส่วนอีก 6 ดา้นอยูใ่น
ระดบัปานกลาง สาํหรับวฒันธรรมการปฏิบติังานท่ีควรเสริมสร้างพบว่า ความเสริมสร้างในระดบั
มากทุกดา้น และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการผลิตพฒันาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมีแบบ
วฒันธรรมองคก์าร 3 แบบ ผสมผสานกนัคือ วฒันธรรมแบบเครือญาติ วฒันธรรมแบบราชการ และ
วฒันธรรมแบบปรับตวั มหาวิทยาลบัราชภฏัยงัไม่มีการเทียบผลการดาํเนินงานกบัคู่แข่งองคก์ร 
อ่ืน ๆ ท่ีเทียบเคียงกนัได ้หรือเกณฑเ์ปรียบเทียบผลการวิจยัขั้นสุดทา้ยไดว้าระปฏิบติั 9 วาระปฏิบติั 
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สําหรับมหาวิทยาลยัราภฏั นาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื่อพฒันาวฒันธรรมองคก์ารสู่ความ
เป็นเลิศในการปฏิบติังาน 

ประเสริฐ ภู่เงิน (2546)ไดศึ้กษาการพฒันากลยุทธ์การจดักิจการนักศึกษาของสถาบนั 
ราชภฏัเพื่อส่งเสริมทกัษะการจดัการของนกัศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของอาจารยแ์ละ
ผูบ้ริหาร/อาจารยกิ์จการนกัศึกษาท่ีมีต่อทกัษะการจดัการของนกัศึกษาและผูน้าํนกัศึกษา โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อทกัษะการจดัการของตนเอง อยู่ในระดบั
มาก ความคิดเห็นของทั้ ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ความคิดเห็นของอาจารยแ์ละผูบ้ริหาร/อาจารยกิ์จการนักศึกษาเก่ียวกับสภาพการจัดกิจกรรม
นกัศึกษาของสถาบนัราชภฏัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และความเห็นของผูน้าํนกัศึกษาในเร่ือง
เดียวกนัอยูใ่นระดบัมาก ความคิดเห็นของทั้ง 2 กลุ่มท่ีมีต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 กลยทุธ์การจดักิจการนกัเรียนของสถาบนัราชภฏั
เพื่อส่งเสริมทกัษะการจดัการของนักศึกษามี 4  กลยุทธ์หลกั ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้านการพฒันา
นกัศึกษา ซ่ึงมี 6 กลยทุธ์ คือ ขยายเป้าหมายการพฒันานกัศึกษา พฒันาระบบและกลไกดา้นกิจการ
นักศึกษาให้สามารถตอบสนองปัญหาและความตอ้งการของตนเองของนักศึกษาโดยองค์รวม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาโปรแกรมการพัฒนานักศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
โดยปรับเปล่ียนการปฏิบติังานมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เสริมสร้าง 
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในสถาบันให้เข้มแข็ง และพฒันาด้านวินัยและกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั 2) กลยุทธ์ดา้นกิจกรรมนกัศึกษามี 4 กลยทุธ์ คือ พฒันาระบบกิจกรรมองคก์ารนกัศึกษา 
ปรับกระบวนทศัน์และพฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรม พฒันาลกัษณะการจดักิจกรรม และ
พฒันากิจกรรมดา้นชมรม/ชุมนุม 3) กลยทุธ์ดา้นการใหบ้ริการนกัศึกษา มี 4 กลยทุธ์รอง คือ พฒันา
แผนงาน  นโยบายการบริการนักศึกษา  โดยปรับเปล่ียนการดําเนินงานจากเดิมท่ี มุ่งเน้น 
การให้บริการมาเป็นมุ่งเน้นการดําเนินการในเชิงพฒันานักศึกษา พฒันาระบบให้คาํปรึกษา  
การแนะแนวการศึกษาต่อ/จัดหางานส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพฒันาระบบการให้บริการ
นกัศึกษา 4) กลยทุธ์ดา้นสภาพแวดลอ้มมี 3 กลยทุธ์รอง คือ ปรับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ พมันา
สภาพแวดลอ้มทางสังคม และสรรหาแบบอยา่งท่ีดี ขอ้เสนอแนะสาํคญัสาํหรับการนาํกลยทุธ์ไปใช้
คือ ผูบ้ริหารควรให้ความสําคญัเร่งด่วนในการนํากลยุทธ์ไปใช้ตามลาํดับ และควรให้อาจารย ์
บุคลากรดา้นกิจการนกัศึกษาและนกัศึกษาเองไดมี้ส่วนร่วมพิจารณาในการนาํกลยทุธ์ไปใช ้

คาํเพชร ภูริปริญญา (2550) ไดศึ้กษาการนาํเสนอกลยุทธ์การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก ซ่ึงมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือศึกษาปัจจยัความสาํเร็จของ
สถาบนัอุดมศึกษาระดับโลก ศึกษาสภาพปัจจุบนัของสถาบนัอุดมศึกษาไทย และเพื่อนําเสนอ
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ยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก การศึกษาปัจจยั
ความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก โดยวิเคราะห์เน้ือหาจากเอกสาร พบว่าปัจจัย
ความสําเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกข้ึนอยู่กับคุณภาพของภารกิจหลกัของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และนิติทาง
วฒันธรรม ปัจจยัดา้นความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลยัระดบัโลก ไดแ้ก่ 1) การจดัการคุณภาพ
และโครงสร้างพื้นฐาน 2) หลกัสูตรและนวตักรรม 3) การวิจยั 4) การศึกษาเร่ืองอาณาบริเวณศึกษา 
นิสิตนักศึกษาและนักวิชาการจากนานาชาติ 5) ความร่วมมือทางวิชาการและการพฒันาด้าน
นานาชาติ 6) การบริการทางสังคม และความฉลาดทางวฒันธรรม จากการวิเคราะห์เอกสาร
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้คน้พบ จากการสาํรวจจากผูท้รงคุณวุฒิต่างประเทศดว้ยวิธี e-survey จาก
ผลการศึกษาบริบทและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัระดบัโลก 5 แห่ง และมหาวิทยาลยัสมบูรณ์
แบบของไทย 4 แห่ง การศึกษาผลจากการจัดอนัดับมหาวิทยาลยัระดับโลก ผูว้ิจัยได้นําเสนอ
ยทุธศาสตร์การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก ซ่ึงประกอบไปดว้ย
ส่วนประกอบของยทุธศาสตร์ และยทุธศาสตร์ในระดบัองคก์าร 4 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ยทุธศาสตร์
เสริมสร้างคุณค่าเพื่อความเป็นเลิศในภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา และเป็นองคก์ารอจัฉริยะ 
2) ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย  ์3) ยุทธศาสตร์การประกอบการของมหาวิยาลยั 
4) ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีปัจจยัช้ีวดัหลกัรวมทั้งส้ิน 22 ปัจจยั โดยได้รับการประเมินและขอ้เสนอแนะจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบปัจจยัความสาํเร็จของมหาวิทยาลยัในระดบัโลกกบัยทุธศาสตร์ใน
ระดบัองคก์ารของสถาบนัอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลก พบว่ามีสหสัมพนัธ์เชิง
บวก และสหสมัพนัธ์ของยทุธศาสตร์ทั้ง 4 ยทุธศาสตร์มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวก 

นพวรรณ บุญธรรม (2553) ไดศึ้กษากลยทุธ์การพฒันาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไทยสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนของไทยและต่างประเทศ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและความ
พร้อมท่ีจะพฒันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยัของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทสไทย และ 
เพื่อนําเสนอกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนในต่างประเทศ 
จาํนวน 4 คน 2) ผูบ้ริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย  
จาํนวน 6 คน 3) ผูท้รงคุณวฒิุท่ีเป็นผูบ้ริหารหน่วยงานดา้นวิจยั จาํวน 3 คน 4) ผูบ้ริหารงานวิจยัของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จาํวน 102 คน 5) ผูท้รงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ในการ
กาํหนดและตรวจสอบกลยุทธ์ในภาพรวม จาํนวน 8 คน ในการตรวจสอบและรับร้องกลยุทธ์
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กรณีศึกษามหาวิทยาลยัสยาม จาํนวน 6 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ได่แก่ 1) แบบวิเคราะห์สาระ 
2) แบบสาํรวจขอ้มูล 3) แบบสมัภาษณ์ และ4) แบบสอบถามผลการวิจยัพบวา่ 1) ปัจจัยความสําเร็จ
ท่ีจะนาํไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานขององคก์รและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
วฒันธรรมองคก์รท่ีมีอิสระทางวิชาการ สภาพแวดลอ้ม และส่ิงสนบัสนุนต่าง ๆท่ีเอ้ือต่อการผลิตผล
งานวิจยั เช่น งบประมาณ อาคารสถานท่ี อุปกรณ์เคร่ืองมือในการวิจยั ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อ
ความสาํเร็จสูงสุด คือ มีอาจารยแ์ละนักศึกษาท่ีมีศกัยภาพในการทาํวิจยั มีระบบบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและผูน้าํท่ีมีวิสัยทศัน์สร้างสรรคท่ี์สาํคญัท่ีสุด คือ มีแผนกลยุทธ์เป็นแผนท่ีนาํทางสู่
การพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 2) สภาพปัจจุบนัและความพร้อมของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
พบวา่ ขาดแคลนอาจารยท่ี์ทาํวิจยัทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ ไม่มีระบบจูงใจส่งเสริมอาจารยใ์หท้าํ
การวิจยัโดยเฉพาะกบัผูท่ี้มีความสามารถดา้นวิจยัสูง ทาํให้การเผยแพร่ผลงานและการนาํไปใช้
ประโยชน์มีนอ้ย การทาํวิจยัในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นการดาํเนินงานตามพนัธกิจ และถูกผลกัดนัให้
ดําเนินการสู่มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเท่านั้ น นอกจากน้ียงัพบว่า 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถลงทุนในเร่ืองระบบฐานขอ้มูลวิจยัเพื่อการสืบคน้
ได ้เช่นเดียวกบัหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากมีงบประมารท่ีจาํกดั จึงจาํเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมโดย
วางแผนกลยทุธ์เชิงบูรณาการ เพ่ือกาํหนดเป้าหมายและทิศทางการวิจยัท่ีชดัเจนก่อนจึงจะสามารถ
จะพมันาสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั 3) กลยทุธ์ท่ีนาํเสนอ คือ V-A-L-U-E ประกอบดว้ย 1) กลยทุธ์
วิสัยทศัน์เชิงสร้างสรรค ์(Vision Creatively) 2) กลยุทธ์สู่การรับรอบคุณภาพและคุณค่างานวิจยั 
(Accerditation on Quality) 3) กลยทุธ์การผลิตผลงานและการใชป้ระโยชน์ (Utility of Research)  
4) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายและความร่วมมือดา้นวิจยั (Linkage and Network) 5) กลยุทธ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ (Efficiency of Management) ซ่ึงเป็นการเสนอกลยทุธ์การพฒันา
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั ในภาพรวมและกรณีศึกษามหาวิทยาลยั
สยาม 

กนกวรรณ เล่ือยคลงั (2552) การพฒันายทุธ์ศาสตร์การบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษา
ตามแนวคิดกลยทุธ์น่านนํ้าสีคราม: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ มีวตัถุประสงค ์เพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัของมหาวิทยาลยัราชภฏับนผืนผา้ใบเชิงยทุธศาสตร์ และพฒันายทุธศาสตร์
การบริหารจัดการตามกรอบดาํเนินการ 4 ประการ โดยวาดภาพบนผืนผา้ใบเชิงยุทธศาสตร์  
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การดาํเนินงานตามกรอบดาํเนินการ 4 ประการ กรอบเส้นทางดาํเนิน
หลัก  6 ประการ และการจัดประชุมผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัราชภฏั และนําเสนอยุทธ์การบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาตามแนวคิดกลยุทธ์
น่านนํ้ าสีคราม: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์ 
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การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัราชภฏัตามกรอบดาํเนินการสีประการมี 5 ยทุธศาสตร์ระดบันโยบาย 
มีดงัน้ี 1) พฒันาระบบการผลิตปัจจยัท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาสู่น่านนํ้ าสีคราม 2) พฒันาระบบการลด
ปัจจยัท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาสู่น่านนํ้าสีคราม 3) พฒันาระบบการยกระดบัปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาสู่
น่านนํ้าสีคราม 4) พฒันาระบบการสร้างปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาสู่น่านนํ้าสีคราม และ 5) ศูนยก์ลาง
วฒันธรรมการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลยัราชภฏันครินทร์ มี 8 ยุทธศาสตร์ระดบั
นโยบายคือ 1) ยทุธศาสตร์การสร้างขอบเขตตลาดใหม่ 2) ยทุธศาสตร์การเนน้ภาพใหญ่ไม่ใช่ตวัเลข 
3) ยทุธศาสตร์การกา้วพน้ความตอ้งการท่ีมีอยูเ่ดิม 4) ยทุธศาสตร์กาํหนดลาํดบักลยทุธ์ใหถู้กตอ้ง 5) 
ยทุธศาสตร์การเอาชนะอุปสรรคสาํคญัขององคก์ร 6) ยทุธศาสตร์สร้างการดาํเนินการในกลยทุธ์ 7) 
ยทุธศาสตร์การประเมินและควบคุมยทุธศาสตร์ 8) ยทุธศาสตร์การสร้างน่านนํ้ าสีครามข้ึนมาใหม่ 
และนวตักรรมเชิงคุณค่าของมหาาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์คือ 1) ระบบบริหารจดัการศูนยน์อก
ท่ีตั้ง 2) ระบบพฒันาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 3) ระบบตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานบณัฑิต 4) 
ระบบการรับนกัศึกษาใหม่ 5) ระบบพฒันาและตรวจสอบคุณธรรมในกระบวนการทาํงาน 6) ศูนย์
ศิลปวฒันธรรมแห่งมหาวิทยาลยัราชภฏั 7) ศูนยบ์ริหารจดัการวิทยาเขตบางคลา้ ขอ้เสนอแนะจาก
การวิจัยคือมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆควรนํากลยุทธ์ศาสตร์ตามแนวคิดน่านนํ้ าสีครามไป
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการทั้งในส่วนของนวตักรรมเชิงคุณค่าและยทุธศาสตร์ พร้อมดว้ยการ
ปรับทิศทางการดาํเนินงานให้เหมาะสมกบับริบทของมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่งจะสามารถ
ผลกัดนัใหเ้กิดแนวทางท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัราชภฏัต่อไป 

Van, & Martha (2015) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การนาํเสนอการบริหารทุนทางปัญญาใน
สภาพแวดล้อมการบริการท่ีสนับสนุนขอ้มูลสารสนเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบการ
ประยุกต์การปฏิบติัการบริหารกับสภาพแวดลอ้มท่ีไม่รวมไปกับความรู้ทัว่ ๆไปของพนักงาน  
การบริหารทุนทางปัญญาเป็นตวัเลือกในการนาํไปใชง้าน โดยมีการทบทวนการบริหารองคค์วามรู้
เบ้ืองตน้ไวส่้วนหน่ึง ในการวดัผลความสาํเร็จไดก้าํหนดวิธีการวดัผลโดยเป็นการผสมผสานของ
การประเมินผลเชิงดุลยภาพเขา้กบักระดานคะแนนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain scoreboard) 
ผลการวิจยัพบว่า ในการติดตามผลการเติบโตของการบริหารทุนทางปัญญาตอ้งการทั้งในระดบั
บุคคลและระดบัองคก์ร การปฏิบติัการบริหารทุนทางปัญญาไดด้าํเนินไปตลอดระยะเวลา 18 เดือน 
มีการใชก้ารประเมินเชิงดุลยภาพท่ีปรับปรุงแลว้ในการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการและมี
การปรับรูปแบบสวีบี (Sveiby’s Model) สาํหรับการกาํหนดกิจกรรมเฉพาะท่ีตอ้งการปฏิบติั มีการ
แบ่งมุมมองออกเป็นดา้นบุคลากร โครงสร้าง ลูกคา้ และดา้นการเงิน ผลการประเมินไดน้าํเสนอ
เป็นทุนทางปัญญาซ่ึงมีทั้งจุดอ่อนและจุดแขง็ และพอจะกล่าวไดว้่าการบริหารทุนทางปัญญาเป็น
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หลกัการบริหารท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีอยู ่ โดยใชก้ารประเมินผลเชิงดุลยภาพเป็นตวัวดั
และประเมินผลงานขององคก์ร 

Bell (2015) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนเอกชนชน: การสรร
หาครู ค่าตอบแทน การพฒันาครู และระยะเวลาการอยูใ่นองคก์รของครูของมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย
หาการลงทุนในด้านการศึกษาไม่เพิ่มสูงข้ึนแล้ว โรงเรียนคงจะประสบกับปัญหาหรือความ
ยากลาํบากในการแข่งขนั เพื่อให้ได้ครูท่ีมีความสามารถมาทาํงานในโรงเรียน การศึกษาวิจยัน้ี
นําเสนอหัวขอ้เก่ียวกับการสรรหาครู ค่าตอบแทนครู การพฒันาครู และระยะเวลาในการอยู่
ปฏิบติังานของครูในโรงเรียนเอกชน การเก็บรวบรวมขอ้มูลและกระทาํไดโ้ดยใชแ้บบสอบถามครู 
652 คน จาก 21 โรงเรียนเอกชนในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่า 1) ในอีก 10 ปีขา้งหน้าจะมี
ความตอ้งการครูเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2) โครงสร้าง
ระบบการบริหาร ค่าตอบแทนมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของครูน้อยกว่าการนาํค่าตอบแทนท่ี
โรงเรียนอ่ืนเสนอมาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนท่ีครูไดรั้บในปัจจุบนั 3) คณะกรรมการโรงเรียน
ควรจะบริหารระบบค่าตอบแทนให้บรรลุพนัธกิจ และปรัชญาโรงเรียน 4) ในการบริหารระบบ
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ควรจะนาํเร่ืองของหมวดวิชาต่าง ๆ ของโรงเรียนเขา้ไปพิจารณาดว้ย 5) ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีแนวทางในการพิจารณาระบบเงินเดือน 3 แนวทางดว้ยกนั คือ แนวทางท่ีตายตวัโดยยึด
ประสบการณ์การทาํงานเป็นหลกั แนวทางท่ีพิจารณาจากผลการทาํงานและไม่มีเกณฑ์ท่ีกาํหนด
แน่นอน เม่ือโรงเรียนตอ้งเขา้ไปแข่งขนักับระบบตลาดการศึกษาเสรี และ 6) โรงเรียนท่ีไม่มี
นโยบายดา้นค่าตอบแทนท่ีชดัเจน จะตอ้งสร้างความเขา้ใจในกลุ่มครู เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเร่ือง
ความไม่ยติุธรรมในการพิจารณาขั้นเงินเดือน 

Frumkin (2015) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การสร้างโรงเรียนใหม่: การบริหารเชิงกลยทุธ์ของ
โรงเรียนในกาํกบัของรัฐ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดน้าํเสนอโครงร่างแนวคิดเก่ียวกบัความหลากหลายของ
การบริหารจดัการโรงเรียนในกาํกบัของรัฐ และความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างโรงเรียนเหล่าน้ี ผล
การศึกษา พบว่า ภาระงานของการบริหารมี 3 ประการ คือ การให้การสนับสนุนและการสร้าง
ความชอบธรรมในการบริหารงานภายในโรงเรียน การระดมความสามารถในการปฏิบติังานเพื่อ
นาํไปสู่การให้บริการทางการศึกษาท่ีดี และการกาํหนดภารกิจของโรงเรียน รายงานฉบบัน้ีมุ่งเนน้
ศึกษาเร่ือง องคป์ระกอบของยุทธศาสตร์และกระบวนการพฒันาโรงเรียน องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้น
ของการบริหารจดัการโรงเรียนในกาํกบัของรัฐ และการประเมินผลการปฏิบติังาน อาจจะกล่าวสรุป
ไดว้า่ ผูบ้ริหารโรงเรียนในกาํกบัของรัฐไม่สามารถบริหารงานโดยมุ่งเนน้ในดา้นการศึกษาเพียงดา้น
เดียว แต่จะตอ้งมีความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารองคก์รดว้ยโดยเฉพาะองคก์รท่ีไม่มุ่งแสวงหากาํไร
อยู่ในสภาวะแวะล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริหารจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองท่ีจะต้อง
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รับผิดชอบจดัหาทรัพยากร และให้การสนับสนุนแก่บุคลากรในองค์กร นอกจากน้ีการบริหาร
โรงเรียนในกาํกบัของรัฐค่อนขา้งเป็นไปดว้ยความลาํบาก เพราะผูบ้ริหารจะตอ้งมีคุณสมบติัใน 
การเป็นครูใหญ่โรงเรียน การเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนตอ้งมีความเอาใจใส่ในรายะเอียดเลก็ ๆ  
นอ้ย ๆ ทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัโรงเรียนในกาํกบัของรัฐนบัวนั
จะมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือย  ๆ ดงันั้นโรงเรียนเหล่าน้ีจึงมีความตอ้งการผูบ้ริหาร ท่ีมีทกัษะในการบริหารท่ี
ดีอยา่งเร่งด่วน 

Reid (2015) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยทุธ์และภาวะ
ผูน้าํน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์และภาวะผูน้าํของ
อธิการบดีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐโคโลราโดท่ีผูว้ิจัยเลือกศึกษา ผูว้ิจยัได้เปรียบเทียบการ
บริหารเชิงกลยทุธ์และภาวะผูน้าํของอธิการบดี โดยวิเคราะห์แผนกลยทุธ์และนโยบายของสถาบนัท่ี
คดัเลือกไว ้โดยเร่ิมตน้จากการเปรียบเทียบองคป์ระกอบของการบริหารเชิงกลยทุธ์และสภาวะผูน้าํ
ของอธิการบดีก่อน จากนั้นจึงศึกษาหาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยทุธ์และภาวะผูน้าํ 
กลุ่มตวัอยา่ง คือ มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชนในรัฐโคโลราโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูลงานวจิยัใช้
วิธีการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัประเภทของการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการสัมภาษณ์อธิการบดีและ
รองอธิการบดีในสถาบนัท่ีคดัเลือกไวใ้นรูปแบบภาวะผูน้าํ กรอบแนวคิดการวิจยัน้ี คือประเภทการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของชฟัฟ่ีและโคป และรูปแบบภาวะผูน้าํของนิวแมนน์ และเบนซินมอน กรอบ
แนวคิดน้ีได้เช่ือมโยงประเภทของการบริหารเชิงกลยุทธ์เขา้กับรูปแบบภาวะผูน้ํา ตามแนวคิด
ของชฟัฟีและโคป การบริหารเชิงกลยทุธ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ทางตรง (linear) ปรับเปล่ียน 
(adaptive) และตีความ (interpretive) รูปแบบภาวะผูน้าํตามแนวคิดของนิวแมนน์ และเบนซินมอน 
มี 4 ประเภท คือ ผูน้าํท่ีเป็นผูริ้เร่ิม ผูน้าํท่ีเป็นผูใ้หค้าํแนะและผูน้าํท่ีคอยดูอยูห่่าง ๆ ผลการวิจยัพบว่า 
ประเภทต่าง ๆ ของภาวะผูน้าํนั้น มีความสัมพนัธ์กบัประเภทการบริหารเชิงกลยทุธ์อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ 

Arpie (2015) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธ์ในองค์กรท่ีเน้นผลการ
ปฏิบติังานเป็นหลกั ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินขอบข่ายและการดาํเนินการขององคก์ร เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการทาํงาน และเพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังาน การวิจยัไดท้าํการศึกษา
การบริหารจดัการของ Federal Student Aid กระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารงานท่ีมีความยดืหยุน่ 
และมีการเปล่ียนแปลงการบริหารงานไปสู่การบริหารจดัการท่ีเน้นผลการปฏิบติังานเป็นหลกั  
ซ่ึงถือว่าประสบความสาํเร็จในการบริหารงาน งานวิจยัน้ี มีความสาํคญัเป็นอย่างมาก รัฐบางกาํลงั
ให้ความสนใจเร่ืองการบริหารเชิงกลยุทธ์มาก เน่ืองจากในช่วงปลายทศวรรษ 1990 มีองคก์รท่ี
บริหารงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิหรือเน้นผลการปฏิบติังานเป็นหลกัเกิดข้ึน ผลการวิจยัพบว่า 
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นโยบายการบริหารองคก์รท่ีมุ่งเนน้ผลการปฏิบติังาน ส่งเสริมให้องคก์รเกิดการยอมรับระบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ การเปล่ียนแปลงการบริหารงานน้ี ทาํให้การปฏิบติังานเป็นลกัษณะของการ
ดาํเนินธุรกิจมากข้ึน เนน้ลูกคา้ และผลการปฏิบติังานเป็นหลกั เม่ือ PSA ไดน้าํระบบการบริหารงาน
ท่ีมุ่งเน้นผลการปฏิบติังานน้ี มาใชท้าํให้ผลการดาํเนินงานดีข้ึนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนสร้างความน่าเช่ือถือและความโปร่งใสในการทาํงานอีกดว้ย 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน

เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน
อยา่งย ัง่ยนื และเพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื โดย
มีวิธีการดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

การวิจยักลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน มี
ขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
 
3.1  ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน
อย่างยัง่ยนื 

3.1.1  ศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากแนวคิด ทฤษฎี ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จากแหล่งขอ้มูล หนงัสือ เอกสาร ตาํรา 
บทความ เวบ็ไซต ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งศึกษาพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัราชภัฏ นโยบายและแผนการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีวิสัยทศัน์มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื 
3.1.2  ศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา

ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสมัภาษณ์ 
1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี ของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ซ่ึงมีเกณฑค์ดัเลือกจากกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัทั้ง 5 กลุ่ม โดยยึดเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัราช
ภฏัท่ีก่อตั้งก่อน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นมหาวิทยาลยัท่ีอยู่คู่กบัทอ้งถ่ินมายาวนาน อนัไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฏร์ธานี 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัขั้นตอนน้ี คือ แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารแบบเจาะลึก(In-dept 
inteview) เก่ียวกบัองคป์ระกอบขอการบริหารมหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.  การตรวจสอบเคร่ืองมือ ดาํเนินการโดยนาํแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนให้ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา และความสมบูรณ์ครอบคลุมของคาํถามสัมภาษณ์ นํา
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษามาปรับปรุงก่อนนาํไปใชจ้ริง 

4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยั ดาํเนินการดงัน้ี 
1)  ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ

พฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนจากแนวคิด ทฤษฎี ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จากแหล่งขอ้มูล หนังสือ 
เอกสาร ตาํรา บทความ เว็บไซต์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งศึกษา
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั นโยบายและแผนการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีวิสัยทศัน์มุ่ง
สู่การเป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

2)  ผูว้ิจัยได้ขอจดหมายความร่วมมือในการสัมภาษณ์จากวิทยาลัยครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ถึงผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัทั้ง 5 แห่ง 

3)  ดาํเนินการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารทั้ง 5 แห่ง 
5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1)  วิเคราะห์ขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี ของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จากแหล่งขอ้มูล 
หนงัสือ เอกสาร ตาํรา บทความ เวบ็ไซต ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้ง
ศึกษาพระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยราชภัฏ นโยบายและแผนการบริหารสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
วิสัยทศัน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนโดยวิธีการสังเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) ของสุภางค ์จนัทวาณิช (2552) 

 2)  วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการสังเคราะห์เน้ือหา หาค่าความถ่ี
และร้อยละ 

3.1.3  นาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก 1 และ 2 มาสังเคราะห์ไดอ้งคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
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3.2   การวิเคราะห์ความจําเป็นโดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึประสงค์ของการบริหาร
มหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถ่ินทีย่ัง่ยนื 

3.2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในขั้นตอนน้ีไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จาํนวน 38 มหาวิทยาลัย โดยผูว้ิจัยกาํหนดผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ 

อธิการบดี จาํนวน 1 คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จาํนวน 1 คน รองอธิการบดีท่ีเก่ียวขอ้งดูแล 
จาํนวน 1 คน คณบดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน จาํนวน 2 คน ประธานสภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ 1 คน ผูแ้ทนคณาจารยแ์ละขา้ราชการในสภามหาวิทยาลยัราชภฏั 1 คน 

กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยวิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ทั้งหมด 
38 มหาวิทยาลยัโดยเลือกผูใ้หข้อ้มูลการวิจยัแห่งละ 7 คน ไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 266 คนดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.1  จาํนวนประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กลุ่มที่ จํานวนมหาวทิยาลยั จํานวนผู้ให้ข้อมูล 
1. กลุ่มรัตนโกสินทร์ 5 35 
2. กลุ่มภาคกลาง 9 63 
3. กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 77 
4. กลุ่มภาคเหนือ 8 56 
5. กลุ่มภาคใต ้ 5 35 

รวม 38 266 
 

ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจาํนวน 163 ชุด คิดเป็นร้อยละ 61.27 
3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในขั้นตอนน้ีคือ แบบสอบเร่ือง “สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึง

ประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื” ประกอบดว้ย ความ
คิดเห็นเก่ียวกับสภาพท่ีพึงประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน สาํหรับเก็บขอ้มูลจาก อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีท่ี
เก่ียวขอ้ง คณบดี โดยมีประเดน็คาํถามในเคร่ืองมือ แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
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ตอนท่ี  1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่ง ระยะเวลาในการทาํงาน 

ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยั
ราชภฏั เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดบั ใชค้าํตอบแบบตอบสนองคู่ (Dual Responses) 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการ
บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด 

3.2.3  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1)  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ

และให้เสนอแนะเก่ียวกบัความตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) และความชดัเจนของภาษา
เพื่อใหแ้บบสอบถามครอบคลุมและเหมาะสมกบัเน้ือหาการวิจยัก่อนนาํไปใชจ้ริง 

2)  ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) และความชดัเจนของภาษา
เพื่อใหแ้บบสอบถามครอบคลุมและเหมาะสมกบัเน้ือหา แลว้นาํไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาและ
สถิติ จาํนวน 5 ท่านตรวจสอบความตรงดา้นเน้ือหา (Content Validity) และหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) (ศิริชยั กาญจวาสี, 2552) เกณฑก์ารใหด้ชันี
ความสอดคลอ้งมีดงัน้ี 

+1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้ามเน้ือหา/จุดประสงค ์
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไดต้ามเน้ือหา/จุดประสงค ์
-1 หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้คาํถามวดัไม่ตรงเน้ือหา/จุดประสงค ์ 
นําผลการตรวจสอบความสอดคล้องของผูเ้ ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัเน้ือหา โดยใชสู้ตร 
 

N

R
IOC   

 
เม่ือ IOC แทน ดัช นีความสอดคล้องระหว่ างข้อคําถามกับ เ น้ือหา /

จุดประสงค ์
 R   แทน  ผลรวมของคะแนนผลการตดัสินขอ้คาํถามของผูเ้ช่ียวชาญ 
 N  แทน  จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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เกณฑก์ารตดัสินความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัเน้ือหา/จุดประสงค ์ 
ถา้ IOC ≥  0.50 ถือวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดส้อดคลอ้งกบัเน้ือหา/จุดประสงค ์
ถา้ IOC ≥  0.50 ถือวา่ขอ้คาํถามนั้นวดัไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา/จุดประสงค ์
3)  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามการพิจารณาความเหมาะสมของ

ผูเ้ช่ียวชาญ แลว้นาํไปทดลองใช ้(Try Out) กบัขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัราชภฎั 10 คน 
และอาจารยม์หาวิทยาลยัท่ีไม่ไดเ้ป็นตวัแทนคณาจารยใ์นสภาคณาจารยจ์าํนวน 20 คน รวมทั้งส้ิน 
30 คน แลว้หาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความเท่ียง (Reliability) โดย
ใชว้ิธีประมาณค่าสมัประสิทธ์แอลฟาของคลอบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

3.2.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลการวิจยั ผูว้ิจยัดาํเนินการดงัน้ี 
ผู ้วิจัยนําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั 35 แห่ง โดยผูว้ิจยัใชก้ารส่งและการ
รับทางไปรษณีย ์

3.2.5  การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
1.  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถามจาํแนกตามผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ 

อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งปัจจุบนั ระยะเวลาในการทาํงาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี
และร้อยละ 

2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคโ์ดย
การใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) นยัสาํคญั .01 

3.  แปลความหมายเฉล่ียของสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื โดยกาํหนดค่าเฉล่ียดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง สภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง สภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง สภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง สภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง สภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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3.2.6  ประเมินความตอ้งการจาํเป็นของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน
อย่างย ัง่ยืน โดยนาํขอ้มูลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิค Modified Priority 
Need Index (PNImodified) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ในการจดัลาํดบัความสาํคญัในความตอ้งการ
จาํเป็น โดยใชสู้ตร 
 

PNImodified = (I-D)/D 
 

PNImodified  แทน ค่าดชันีการจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น 
 I แทน ค่าดชันีตามสภาพท่ีพึงประสงค ์
 D แทน ค่าดชันีสภาพปัจจุบนั 

3.2.7  นาํค่า PNImodified ท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย เพื่อนาํไปวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืในขั้นต่อไป 
 
3.3  พฒันากลยุทธ์การบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยนื 

3.3.1  วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน หากค่า PNImodified มีค่ามากกว่าค่าเฉล่ียของ PNImodified 
กาํหนดให้เป็นจุดอ่อน (Weakness) และหาค่า PNImodified ท่ีมีค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากบัค่าเฉล่ียของ 
PNImodified กาํหนดให้เป็นจุดแข็ง (Strength) ของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.3.2  วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก หากค่า PNImodified มีค่ามากกว่าค่าเฉล่ียของ PNImodified 
กาํหนดให้เป็นภาวะคุกคาม (Threats) และหาค่า PNImodified ท่ีมีค่าตํ่ากว่าหรือเท่ากบัค่าเฉล่ียของ 
PNImodified กาํหนดให้เป็นโอกาส (Opportunity) ท่ีส่งผลต่อการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.3.3  กาํหนดกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนโดย
จดัทาํตาราง TOWS Matrix จบัคู่ จุดแขง็หลกั – โอกาสหลกั (SO) เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ท่ีใชเ้ป็นจุด
แขง็เพื่อใหไ้ดรั้บโอกาสมากท่ีสุด จบัคู่ จุดแขง็หลกั – ภยัคุกคามหลกั (ST) เพื่อกาํหนดกลยทุธ์ท่ีใช้
เป็นจุดแขง็เพื่อหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม จบัคู่จุดอ่อนหลกั – โอกาสหลกั (WO) เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์ท่ี
ลดจุดอ่อนเพื่อเพิ่มโอกาส และจบัคู่ จุดอ่อนหลกั – ภาวะคุกคามหลกั (WT) เพื่อกาํหนดกลยทุธ์ท่ีลด
จุดอ่อนและหลีกเล่ียงภาวะคุกคาม 
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3.4  การตรวจสอบและความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ และนําเสนอกลยุทธ์การ
บริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยนื 

3.4.1  ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ั่งยืน โดยผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้เ ก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
(Stakeholder) ท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 12 ท่าน ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วม 
จาํนวน 7 ท่าน รายละเอียดดงัภาคผนวก 
3.4.2  จดัประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ให้

ผูท้รงคุณวฒิุไดน้าํเสนอขอ้คิดเห็น วิพากษร่์างกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื และใหข้อ้เสนอแนะ 
3.4.3  ปรับปรุงร่างกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน

ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดจ้ากการประชุม 
3.4.4  นาํเสนอกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
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ตารางที ่3.2  แสดงขั้นตอนการดาํเนินการวิจยั เรื่องกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่นอยา่งย ัง่ยนื 
 

วตัถุประสงค์ ขั้นตอนการดาํเนินการ
วจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เครื่องมือ วเิคราะห์ผล ผลทีไ่ด้ 

1. ศึกษาและวเิคราะห์
องคป์ระกอบของการบริหาร
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถิ่นอยา่งย ัง่ยนื 

ศึกษาวิเคราะห์องคป์ระ
ของการบริหาร
มหาวทิยาลยัราชภฎัเพื่อ
การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

หนงัสือ เอกสาร ตาํรา บทความ เวบ็ไซต ์
และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้ งศึกษาพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  นโยบายและ
แผนการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มี
วิสัยทศัน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อ
การพฒันาทอ้งถิ่นที่ย ัง่ยนื 

 วเิคราะห์เนื้อหา องค์ประกอบของการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พฒันาทอ้งถิ่นอยา่งย ัง่ยนื 

ผูบ้ริหารระดับสูง เช่น อธิการบดี รอง
อธิการบดี กระทัง่ผูช้่วยอธิการบดี ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏั จาํนวน 5 คน 

แบบสัมภาษณ์ 1.วเิคราะห์ เนื้อหา 
2. ความถี่ 
3. ร้อยละ 

2. การวเิคราะห์ความจาํเป็นโดย
การศึกษาสภาพปัจจุบนัและ
สภาพที่พึงประสงคข์องการ
บริหารมหาวทิยาลยัราชภฏั
เพื่อการพฒันาทอ้งถิ่นที่ย ัง่ยนื 

 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบนั
และสภาพที่พึง
ประสงคข์องการ
บริหารมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถิ่นที่ย ัง่ยนื 

 

มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภัฏ  จํ า น วน  3 8 
มหาวิทยาลยั กาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูล ได้แก่ 
อธิการบดี จาํนวน 1 คน รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ จาํนวน 1 คน รองอธิการบดี
ที่เกี่ยวขอ้งดูแล จาํนวน 1 คน คณบดีที่
เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถิ่น จาํนวน 2 
คน 

แบบสอบถาม 1. ค่าความถี่ 
2. ค่าร้อยละ 

3. ค่าเฉลี่ย ( X ) 
4 . ส่ วน เ บี่ ย ง เ บน

มาตรฐาน (S.D.) 
5. ค่าที (t-test) 

สภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึง
ประสงค์ขอ งก ารบ ริห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พฒันาทอ้งถิ่นที่ย ัง่ยนื 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ) 
 

วตัถุประสงค์ ขั้นตอนการดาํเนินการ
วจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เครื่องมือ วเิคราะห์ผล ผลทีไ่ด้ 

 2. ประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นจดักลุ่มความ
ตอ้งการจาํเป็นของการ
บริหารมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถิ่นอยา่งย ัง่ยนื 

- - Priority Need Index 
แบบปรับปรุง 
(PNImodified) 

จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
ภาวะคุกคาม  ของการ
บริหารมหาวิทยาลยัราช
ภั ฏ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
ทอ้งถิ่นอยา่งย ัง่ยนื 

3. พฒันากลยทุธ์การบริหาร
มหาวทิยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถิ่นอยา่งย ัง่ยนื 

1. กาํหนดกลยทุธ์การ
บริหารมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถิ่นอยา่งย ัง่ยนื 

- - - ร่าง กลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
การพฒันาท้องถิ่นอย่าง
ย ัง่ยนื 

4. การตรวจสอบและความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้
ของกลยทุธ์ และนาํเสนอกล
ยทุธ์การบริหารมหาวทิยาลยั
ราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น
อยา่งย ัง่ยนื 

 

1. จดัประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group 
Discussion) และ
นาํเสนอกลยทุธ์ 

ผูท้รงคุณวฒุิที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
จาํนวน 12 คน  

แบบตรวจสอบ
ความเหมาะสม
ของร่างกลยทุธ์ฯ 

1. วเิคราะห์เนื้อหา 
2. ค่าความถี่ 
3. ร้อยละ 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
การพฒันาท้องถิ่นอย่าง
ย ัง่ยนื (ฉบบัสมบูรณ์) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยั เร่ือง กลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research)                
มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ 
การพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องกลยุทธ์การ
บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื และ 3) เพื่อพฒันากลยทุธ์การบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน ขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน กลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาสังเคราะห์องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่าง
ย ัง่ยืน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัราชภฏัจากเกณฑ์การแบ่งเขตภูมิศาสตร์ 
โดยเจาะจงเลือกมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีไดก่้อตั้งเคียงคู่ทอ้งถ่ินมายาวนาน จาํนวน 5 มหาวิทยาลยั 
ราชภฏั เคร่ืองมือคือแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา ความถ่ี และ 
ร้อยละ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของกลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืนประกอบดว้ย มหาวิทยาลยัราชภฏัจาํนวน 38 
แห่ง ผูใ้ห้ขอ้มูลได้แก่ อธิการบดี จาํนวน 1 คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จาํนวน 1 คน รอง
อธิการบดีท่ีเก่ียวขอ้งดูแล จาํนวน 1 คน คณบดีท่ีเก่ียวขอ้งกับการพฒันาทอ้งถ่ิน จาํนวน 2 คน 
ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 1 คน ผูแ้ทนคณาจารยแ์ละขา้ราชการในสภามหาวิทยาลยัราช
ภฏั 1 คน จาํนวน 266 คน เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์อง
การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า PNImodified และวิเคราะห์เน้ือหา ผูว้ิจยันาํเสนอขอ้มูลวิจยั
ตามวตัถุประสงคแ์บ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
2.  สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ 

การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
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3.  จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ 
การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

4.  การพฒันากลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

4.1   ร่างกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน  
ฉบบัท่ี 1 

4.2  ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื ฉบบัท่ี 1 

4.3  ปรับปรุงร่างกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่ง
ย ัง่ยนื เป็นฉบบัสมบูรณ์  

รายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
 
4.1  องค์ประกอบของการบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยนื 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
ตามแนวคิดทฤษฎี ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จากแหล่งข้อมูล หนังสือ เอกสาร ตาํรา บทความ                  
เวบ็ไซต ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งศึกษาพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั
ราชภฏั นโยบายและแผนการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีวิสัยทศัน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนื สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

สถาบนัราชภฏัทัว่ประเทศไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 ซ่ึงมีภารกิจหลัก
เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 1) การสอน 2) การวิจยั 3) การบริการวิชาการแก่สังคม และ      
4) การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และเน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัตั้งกระจายอยู่ทัว่ประเทศใน
ชนบทเป็นส่วนใหญ่ จึงมีภารกิจท่ีสําคญัอย่างยิ่ง คือ การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันา
ทอ้งถ่ินซ่ึงทาํใหม้หาวิทยาลยัราชภฏัมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลยัแห่งอ่ืนอยา่งชดัเจน โดยความ
ในมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้มหาวิทยาลยัเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างพลงัปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูหลงัการเรียนรู้ 
เชิดชูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สร้างสรรคศิ์ลปวิทยา เพื่อความกา้วหนา้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนของปวงชน  
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยืน ดว้ยเหตุน้ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวจึงไดมี้แนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินประกอบไปดว้ย 1) การบริหารงานดา้นการผลิต
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บณัฑิต 2) การบริหารงานวิจยั 3) การบริหารงานดา้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4) การ
บริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 5) การบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู และ    6) การบริหารดา้นการปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี 

ผลการสัมภาษณ์เจาะลึกผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อรับทราบแนวคิด
และขอ้เสนอแนะในการกาํหนดองคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืดงัน้ี  

4.1.1  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2435 ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ 3 หมู่ 6 ถนนแจง้

วฒันะ แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศพัท ์:0-2552-6644 โทรสาร : 0-2552-
6644 Website : http://www.pnru.ac.th/ อธิการบดีคนปัจจุบนัคือ รศ.ดร.พงศ ์หรดาล คณะท่ีเปิด
สอน ประกอบดว้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลยั
การฝึกหดัครู คณะวิทยาการจดัการ และคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม วิสยัทศัน์ของมหาวิทยาลยัคือ 
มหาวิทยาลยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างคุณธรรม นาํความรู้ และเทคโนโลยสู่ีการพฒันาให้
เป็นท่ียอมรับของสงัคมโดยทัว่ไป 

"การพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของปัจจุบนัโดยไม่ทาํให้ผูค้นในอนาคตเกิด
ปัญหาในการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงทอ้งถ่ินถือเป็นสังคมฐานรากท่ีมีความสาํคญั
ทางประวติัศาสตร์ มีวิถีชีวิต วฒันธรรมท่ีแตกต่างและหลากหลายตามภูมินิเวศน์ การพฒันาประเทศ
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทั้งการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีกาํลงัประสบอยู่
ในปัจจุบนั สาเหตุสาํคญัเพราะคนไทยไม่สามารถพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจได ้ สถานการณ์ท่ีเกิด
ข้ึนกบัสงัคมมีลกัษณะเป็นสงัคมสองระบบ ท่ีมีทั้งระบบทุนและระบบทอ้งถ่ิน ทาํใหเ้กิดการบริโภค
อยา่งฟุ่ มเฟือย มีการใชจ่้ายเกินตวั ทอ้งถ่ินพึ่งตนเองไดน้อ้ยลง ส่งผลให้ทอ้งถ่ินมีความอ่อนแอ 
ประสบปัญหาดา้นหน้ีสิน สูญเสียวฒันธรรมในการพึ่งพาอาศยักนัและกนั มีการแก่งแย่งแข่งขนั 
ก่อให้เกิดความเหล่ือมลํ้ าข้ึนในสังคม นอกจากน้ีการพฒันาในอดีตท่ีผ่านมาจะพิจารณา 
ท่ีประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมท่ีจะเกิดข้ึนจากการพฒันาภายใตก้าํหนดเวลาสั้น ๆ เท่านั้น  
และยงัให้ความสาํคญัเฉพาะคนในรุ่นปัจจุบนั แต่จากกระแสเรียกร้องในสังคมท่ีตอ้งการให้การ
พฒันานั้นคาํนึงถึงการอยู่รอดและการกินดีอยู่ดีของคนในอนาคตร่วมกนั จึงเป็นเหตุให้มีความ
ยัง่ยืนเขา้มาเป็นองคป์ระกอบในการพฒันาและกระบวนการตดัสินใจ ดว้ยเหตุน้ีจึงนาํมาสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน เพ่ือใหท้อ้งถ่ินสามารถกาํหนดชีวิตและดาํเนินชีวิตตามความตอ้งการของตนเองได้
มากข้ึน จึงจะนาํมาสู่ทอ้งถ่ินท่ีมีความเขม้แขง็และสามารถจดัการตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื" 
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4.1.2  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้ งในปี พ.ศ. 2475 
ปัจจุบนัตั้งอยู่ท่ี 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
13180 โทรศพัท์ :0-2529-0674, 0-2529-4164-5 โทรสาร : 0-2529-2580 Website : 
http://www.vru.ac.th/ อธิการบดีคนปัจจุบันคือ รศ.ดร. สมบัติ คชสิทธ์ิ คณะท่ีเปิดสอน 
ประกอบดว้ย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลยัชั้นนาํเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินและสังคม รวมทั้งการสืบสานโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

"การเปล่ียนแปลงกระแสการพฒันาของโลกหรือกระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization)  
นาํ มาซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดท่ีก่อให้เกิดการเติบโตขนาดใหญ่
การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและการบริโภคท่ีเกินความจาํเป็น จนกระทัง่ เป็นผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ชีวิตมนุษย ์สตัว ์และพืชพรรณธรรมชาติ โดยไม่คาํนึงถึงขอ้จาํกดัดา้นกายภาพ ศกัยภาพในการผลิต
ความสามารถท่ีจะรองรับการบริโภคและการใชป้ระโยชน์จากทุนดั้งเดิม การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นการ 
พฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการในปัจจุบนัโดยไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือสร้างความ
ลาํบากใจให้กบัประชาชนในอนาคต การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเช่นน้ีมีลกัษณะเป็นการพฒันาท่ีบูรณาการ 
คือทาํใหเ้ป็นองคร์วม โดยองคป์ระกอบทั้งหลายตอ้งทาํงานประสานกนัครบองคอ์ยา่งมีดุลยภาพ" 

4.1.3  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ก่อตั้ งในปีพ .ศ .  2473 ปัจ จุบันตั้ งอยู่ ท่ี  80  

ถนนนครสวรรค ์ตาํบลตลาด อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 44000 โทรศพัท์:0-4372-2118-9 
โทรสาร:0-4372-2117 Website : http://www.rmu.ac.th/ อธิการบดีคนปัจจุบนัคือ รศ.สมชาย วงค์
เกษม คณะท่ีเปิดสอน ประกอบดว้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร วิสัยทศัน์ของ
มหาวิทยาลยั คือมหาวิทยาลยัชั้นนาํท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถขบัเคล่ือนทอ้งถ่ินและสังคมให้
เขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

"การพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นแนวความคิดการพฒันาท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากความลม้เหลวใน
การพฒันาประเทศท่ีไม่สามารถทาํใหค้นในประเทศอยูดี่มีสุขได ้ จึงตอ้งแสวงหาทางออกท่ีนาํไปสู่
เป้าหมายในการพฒันาประเทศร่วมกนัของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การพฒันาคนใหมี้
คุณภาพ คุณธรรมและความสุข ก่อเกิดใหท้อ้งถ่ินมีความเขม้แขง็และมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื อนัจะ
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นาํมาสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส่งผลใหค้นมีความสุขอยา่งแทจ้ริง. การพฒันาท่ีบูรณาใหเ้กิดองค์
รวม คือ องคป์ระกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งจะมาประสานกนัครบองค ์และมีลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงคือ 
มีดุลยภาพ กล่าวคือธรรมชาติแวดลอ้มกบัเศรษฐกิจจะตอ้งบูรณาการเขา้ดว้ยกนั จะทาํใหเ้กิดสภาพ
ท่ีเรียกว่าเป็นภาวะยัง่ยนืทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดลอ้ม การคุม้ครองสภาพแวดลอ้ม
ควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ โดยใชม้นุษยเ์ป็นแกนกลางการพฒันาเพื่อสร้างใหเ้กิดความสมดุล 
ระหวา่งคนธรรมชาติ และสรรพส่ิง เพื่อใหอ้ยูร่่วมกนัดว้ยความเก้ือกลูกนั ไม่ทาํลายลา้งกนัทุกส่ิงใน
โลกกจ็ะอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ส่งผลต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง" 

4.1.4  มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบูรณ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514 ปัจจุบนัตั้งอยู่ท่ี 83 หมู่11 ถนน

สระบุรี-หล่มสัก ตาํบลสะเดียง อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 67000 โทรศพัท ์: 0-5671-1396, 0-
5672-1583, 0-5672-2217 โทรสาร : 0-5672-2217 Website : http://www.ripb.ac.th/ อธิการบดีคน
ปัจจุบนัคือ รศ.ดร.เปร่ือง จนัดา คณะท่ีเปิดสอน ประกอบดว้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีพนัธกิจในการผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการทางวิชาการ และการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

"โลกาภิวตัน์ สร้างระบบทุนนิยมโดยใชก้ลไกลตลาด เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั โดยเนน้เศรษฐกิจเป็นตวัวดัปัจจยัของการเจริญเติบโต และการแสดงวา่ประเทศพฒันาจะใช้
รายไดป้ระชาชาติต่อหัวเป็นตวัตดัสิน ดงันั้นจึงเกิดส่ิงท่ีเรียกว่าการแข่งขนั การชิงไหวชิงพริบ  
การแก่งแยง่ เพื่อใหน้าํมาซ่ึงความร่ํารวยของประเทศตน ส่ิงท่ีเป็นผลพวงตามมาก็คือ ทรัพยากรของ
โลกถูกทาํลายโดยนํ้ ามือมนุษย ์เพื่อท่ี จะสนองความตอ้งการ ความยิง่ใหญ่ จนเกิดภาวะเส่ือมโทรม
ของสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจ และเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะปัญหา
สภาพแวดลอ้ม เช่น การเกิดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม การเกิดภยัธรรมชาติ เน่ืองจากมนุษย์
บุกรุกทาํลายป่า ปัญหาสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม และตามมาดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็อีกมากมาย 
แมแ้ต่ประเทศไทยเอง ก็ไดรั้บเอาวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาใชใ้นการดาํรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการ
บริโภค การแต่งกาย ความเป็นอยู่ บนพื้นฐานของความฟุ่ มเฟือยหรูหรา นิยมวตัถุจนเกิดเป็น
วฒันธรรมบริโภคนิยม วตัถุนิยมส่งผลให้เกิดความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรม  
จนสภาพสังคมไทยตกอยูใ่นสภาพเลวร้าย วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามท่ีบรรพบุรุษ
สั่งสมไวแ้ทบจะไม่หลงเหลือใหช่ื้นชม คนไทยเป็นหน้ีสินลน้พน้ตวั สังคมท่ีมีมิตรไมตรีความเอ้ือ
อาทรต่อกนัเหลือน้อยเต็มทน เพราะตอ้งแข่งขนั แก่งแย่งเพ่ือความอยู่รอด รัฐบาลเองก็บริหาร
ประเทศโดยใชร้ะบบทุนนิยม มุ่งเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนจากต่างประเทศใชเ้งิน
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มากมายในการท่ีจะต้องซ้ือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  เ ป็นการก่อหน้ีจํานวนมหาศาล 
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลาย เพราะตอ้งนาํไปในการพฒันาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม 
รัฐบาลให้ความสําคญักบัภาคเกษตรท่ีถือเป็นหัวใจและส่ิงท่ีหล่อเล้ียงชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่
บรรพกาลนอ้ยมาก ประเทศจึงมีสภาพเศรษฐกิจท่ีคลอนแคลนไม่มัน่คง ไม่สามารถยนืบนขาตวัเอง
ได ้เพราะตอ้งพึ่งพาต่างประเทศ ถา้คนไทยยงัคงอยูใ่นสภาพน้ีต่อไปกค็งจะถึงเวลาท่ีประเทศจะตอ้ง
ประสบภยัความล่มสลาย" 

4.1.5  มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ก่อตั้ งในปี พ.ศ. 2516 ปัจจุบนัตั้ งอยู่ท่ี 272 หมู่ 9  

ถนนสุราษฎร์-นาสาร อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84100 โทรศพัท ์: 0-7735-5466,0-7735-
5469 โทรสาร: 0-7735-5468 Website : http://www.sru.ac.th/ อธิการบดีคนปัจจุบนัคือ ผศ.ดร. 
ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล คณะท่ีเปิดสอน ประกอบดว้ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลยัตน้แบบแห่งภูมิภาค  

"จากความลม้เหลวของการพฒันาแบบดั้งเดิมท่ีผ่านมา นอกจากจะทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 
ชีวิตมนุษย ์สัตว ์และพืชพรรณแลว้ ยงัพบว่าการพฒันาเศรษฐกิจของหลายประเทศ ไดส้ร้างปัญหา
ให้กบัความเป็นอยู่ของมนุษย ์และวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งมหาศาล เน่ืองจากรัฐบาลไม่รับผิดชอบ 
ไม่ฉับไวต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชน ระบบราชการมีคอร์รัปชันสูง ขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มีความโปร่งใส ฯลฯ ในปรัชญาและอุดมการณ์ในการพฒันาจะตอ้งอยูใ่นพื้นฐาน
หลกัการท่ีเรียกว่า " ความยติุธรรมระหว่างคน 2 ยคุ " หรือแนวคิดของ การพฒันาท่ีย ัง่ยนื มุมมอง
ของมนุษยจ์ะตอ้งปรับเปล่ียน ให้เปิดกวา้งยอมรับความจริงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะ
ติดตามมาจากการกระทาํของตน มนุษยจ์ะตอ้งประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และจริยศาสตร์เขา้ดว้ยกนั เพื่อสร้างเป็นขอ้กาํหนดทัว่ไปข้ึนโดยเร่ิมตน้จากการปูพื้น
ฐานความรู้ทางดา้นนิเวศวิทยา และระบบนิเวศสร้างความ เขา้ใจถึง ปฏิสัมพนัธ์ในระหว่างส่ิงมีชีวิต
ดว้ยกนัเอง และ ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ต่อจากนั้นจึงช้ีใหเ้ห็นถึง หลกัการ ถ่ายทอด
พลงังาน โดยการกินต่อกนัเป็นทอดๆ และวฏัจกัรของสสาร ซ่ึงเป็นกระบวนการสาํคญัในการทาํให้
สสาร และพลงังานสามารถหมุนเวียนในระบบนิเวศ ก็จาํเป็นจะตอ้งสร้างให้เกิดเป็นความคิดรวบ
ยอดข้ึน ในระบบความคิดพร้อมจะนาํไปเช่ือมโยงกบั ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้การดาํเนินการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน ประสบผลสําเร็จความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยทัว่ไปหมายถึง การพฒันา
เพื่อบรรลุถึงความตอ้งการของมนุษยชาติในปัจจุบนั (โดยเฉพาะคนยากจน) ขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง
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ไม่เป็นการลดทอน หรือเบียดบงัโอกาสท่ีจะบรรลุความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยใ์นรุ่นต่อ ๆ  
ไปดว้ย" 

 
ผลการศึกษาองคป์ระกอบการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่าง

ย ัง่ยืนจากเอกสาร พระราชบญัญติั ประมวลกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ และสัมภาษณ์เจาะลึกผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของมหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า การเปล่ียนแปลงกระแสการพฒันาของโลกหรือกระแส
โลกาภิวตัน์ (Globalization) นํามาซ่ึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดท่ี
ก่อให้เกิดการเติบโต ขนาดใหญ่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและการบริโภคท่ีเกินความจาํเป็น
จนกระทัง่ เป็นผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม ชีวิตมนุษย ์สัตว ์และพืชพรรณธรรมชาติ โดยไม่คาํนึงถึง
ข้อจํากัดด้านกายภาพ ศักยภาพในการผลิตความสามารถท่ีจะรองรับการบริโภคและการใช้
ประโยชน์จากทุนดั้งเดิม การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นยัง่ยนื เป็นแนวความคิดการพฒันาท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
จากความลม้เหลวในการพฒันาประเทศท่ีไม่สามารถทาํให้คนในประเทศอยู่ดีมีสุขได ้ จึงตอ้ง
แสวงหาทางออกท่ีนาํไปสู่เป้าหมายในการพฒันาประเทศร่วมกนัของคนในชาติ โดยมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ การพฒันาคนใหมี้คุณภาพ คุณธรรมและความสุข ก่อเกิดใหท้อ้งถ่ินมีความเขม้แขง็และ
มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื อนัจะนาํมาสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส่งผลใหค้นมีความสุขอยา่งแทจ้ริง 
การพฒันาท่ีบูรณาให้เกิดองคร์วม คือ องคป์ระกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งจะมาประสานกนัครบองค ์
และมีลกัษณะอีกยา่งหน่ึงคือ มีดุลยภาพ กล่าวคือธรรมชาติแวดลอ้มกบัเศรษฐกิจจะตอ้งบูรณาการ
เขา้ด้วยกัน จะทาํให้เกิดสภาพท่ีเรียกว่าเป็นภาวะยัง่ยืนทั้ งในทางเศรษฐกิจและในทาง
สภาพแวดลอ้ม การคุม้ครองสภาพแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ โดยใชม้นุษยเ์ป็น
แกนกลางการพฒันาเพื่อสร้างใหเ้กิดความสมดุล ระหว่างคนธรรมชาติ และสรรพส่ิง เพื่อใหอ้ยู่
ร่วมกนัดว้ยความเก้ือกลูกนั ไม่ทาํลายลา้งกนัทุกส่ิงในโลกกจ็ะอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ส่งผลต่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง ไม่ทาํลายลา้งกนัทุกส่ิงในโลกก็จะอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ส่งผลต่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนอย่างแทจ้ริงซ่ึงเม่ือมีการตราพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พุทธศกัราช 2547 
ได้มีการกาํหนดให้มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างพลงั
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูหลงัการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ
ความกา้วหนา้อยา่งมัน่คงและยัง่ยนืของปวงชน มีส่วนร่วมในกาจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่างสมดุลและยัง่ยืน โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพสูง ทาํการสอน วิจยั ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ีทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ เป็น

DPU



94 

 

แกนหลักในการการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ซ่ึงองค์ประกอบของการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื มีดงัน้ีคือ  

 
1.  การบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต 
2.  การบริหารงานวิจยั  
3.  การบริหารงานดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม  
4.  การบริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม  
5.  การบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  
6.  การบริหารดา้นการปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี

 
4.2  สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยนื 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหาร
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนกัศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งมหาวิทยาลยัราชภฏัและผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1  จาํนวนและร้อยละของมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีไดส่้งแบบสอบถามไปและไดรั้บกลบัคืน
ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ที ่
กลุ่มราชภัฏแบ่งตามเขต

ภูมิภาค 

จํานวนมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏทีส่่ง 
แบบสอบถาม  

จํานวนมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏทีต่อบ 

แบบสอบถามกลบั 
ร้อยละ 

1 กลุ่มรัตนโกสินทร์ 5 4 80 
2 กลุ่มภาคกลาง 9 9 100 
3 กลุ่มภาคะวนัออกเฉียงเหนือ 11 11 100 
4 กลุ่มภาคเหนือ 8 8 100 
5 กลุ่มภาคใต ้ 5 5 100 
 รวม 38 37 97.36 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่า จาํนวนร้อยละแบบสอบถามท่ีได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง
มหาวิทยาลยัโดยภาพรวมมีจาํนวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.36 
 
ตารางที ่4.2  จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ผูใ้หข้อ้มูล 
 
 
 
 

ขอ้มูลพื้นฐาน 

อธิการบดี 
(N=19) 

รอง
อธิการบดี

ฝ่าย
วชิาการ 
(N=28) 

รอง
อธิการบดี
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(N=19) 

คณบดีท่ี
รับผดิชอบ 

(N=50) 

ประธาน 
สภา

คณาจารย ์
(N=17) 

ผูแ้ทนสภา
คณาจารยใ์น

สภา
มหาวทิยาลยั 

(N=30) 

รวม 
(N=163) 

จาํนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 15 17 14 35 16 18 115 70.55 
หญิง 4 11 5 15 1 12 48 29.45 

อาย ุ ไม่เกิน 40 ปี 0 1 1 1 4 2 9 5.52 
41-45 0 2 5 7 5 8 27 16.56 
46-50 4 6 7 14 2 13 46 28.22 
51-55 3 4 1 12 2 3 25 15.34 
56 ปีข้ึนไป 12 15 6 17 4 4 58 35.58 

วฒิุการ 
ศึกษา
สูงสุด 

ปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
ปริญญาโท 4 10 6 16 11 13 60 36.81 
ปริญญาเอก 15 17 14 34 6 17 103 63.19 

ระยะเวลา
ในการ
ทาํงาน 

ไม่เกิน 10 ปี 2 1 3 4 3 2 15 9.20 
11-20 ปี 2 5 6 13 5 9 40 24.54 
21 – 30 ปี 8 10 6 19 8 17 68 41.72 
31 ปีข้ึนไป 7 12 6 14 1 2 42 25.77 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า จากผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 163 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 

70.55 อายุ 56 ปีข้ึนไป ร้อยละ 35.58 วุฒิการศึกษาสูงสุดคือระดบัปริญญาเอก ร้อยละ 63.19 และ 
ระยะเวลาในการทาํงาน 21 – 30 ปี ร้อยละ 41.72 
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ตารางที่ 4.3 สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามกระบวนการบริหาร 
 

กระบวนการบริหาร
มหาวทิยาลยัราชภฏั 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 

X  S.D. ระดับ ลาํดับ X  S.D. ระดับ ลาํดับ 
1. ดา้นการวางแผน 

3.75 .75 มาก 1 4.55 .49 
มาก
ท่ีสุด 

2 

2. ดา้นการนาํแผนไปปฏิบติั 
3.75 .74 มาก 1 4.57 .46 

มาก
ท่ีสุด 

1 

3. ดา้นการประเมินผล 
3.38 .81 

ปาน
กลาง 

3 4.52 .49 
มาก
ท่ีสุด 

3 

รวม 
3.63 .74 มาก  4.55 .46 

มาก
ท่ีสุด 

 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ สภาพปัจจุบนัของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา

ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืนจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามกระบวนการบริหารในภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63) เม่ือจาํแนกตามรายดา้น พบว่า ดา้นการวางแผน และ ดา้นการนาํ
แผนไปปฏิบติั อยู่ในระดบัมาก ( X =3.75) ดา้นการประเมินผล อยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.38) 
ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน 
จากสภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม จําแนกตามกระบวนการบริหาร ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55) เม่ือจาํแนกตามรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการนาํแผนไปปฏิบติั ( X = 4.57) ดา้นการวางแผน 
( X = 4.55) ดา้นการประเมินผล ( X = 4.52) 
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ตารางที่ 4.4  สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามองคป์ระกอบของการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 

องค์ประกอบของการพฒันา
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยนื 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 

X  S.D. ระดับ ลาํดับ X  S.D. ระดับ ลาํดับ 
1. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนื
ทางดา้นเศรษฐกิจ 

3.66 .79 มาก 2 4.53 .56 
มาก
ท่ีสุด 

2 

2. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนื
ทางดา้นสงัคม 

3.80 .78 มาก 1 4.61 .47 
มาก
ท่ีสุด 

1 

3. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนื
ทางดา้นความมัน่คงและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

3.64 .81 มาก 3 4.52 .54 
มาก
ท่ีสุด 

3 

รวม 3.70 .77 
มาก  4.55 .48 

มาก
ท่ีสุด 

 

 
จากตารางท่ี  4.4 พบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ 

การพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามองค์ประกอบ 
ของการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) เม่ือจาํแนกตาม 
รายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การพฒันาท่ีมีความ
ยัง่ยนืทางดา้นสังคม ( X = 3.80) การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ ( X = 3.66) การพฒันา
ท่ีมีความยัง่ยืนทางดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้ม ( X = 3.64) ส่วนสภาพท่ีพึงประสงคข์อง 
การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ัง่ยืนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โดยภาพรวม จาํแนกตามองคป์ระกอบของการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ( X = 4.55) เม่ือจาํแนกตามรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย
จากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นสังคม ( X = 4.61) การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนื
ทางดา้นเศรษฐกิจ ( X = 4.53) การพฒันาท่ีมีความยัง่ยืนทางดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้ม  
( X = 4.52)  
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ตารางที่ 4.5  สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามองคป์ระกอบของการ
บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

องค์ประกอบของการบริหาร
มหาวทิยาลยัราชภฏั 

สภาพปัจจุบัน สภาพทีพ่งึประสงค์ 

X  S.D. ระดับ ลาํดับ X  S.D. ระดับ ลาํดับ 
1. การบริหารงานดา้นการผลิต
บณัฑิต 

3.69 .79 มาก 3 4.54 .53 
มาก
ท่ีสุด 

3 

2. การบริหารงานดา้นการวจิยั 
3.64 .79 มาก 6 4.58 .85 

มาก
ท่ีสุด 

1 

3. การบริหารดา้นการใหบ้ริการ
วิชาการแก่สงัคม 

3.67 .83 มาก 5 4.54 .48 
มาก
ท่ีสุด 

3 

4. การบริหารดา้นการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

3.87 .67 มาก 2 4.40 .47 มาก 5 

5. การบริหารดา้นการผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู 

4.06 .62 มาก 1 4.32 .48 มาก 6 

6. การบริหารดา้นปรับปรุง 
ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี

3.68 .80 มาก 4 4.56 .47 
มาก
ท่ีสุด 

2 

รวม 3.77 .71 มาก  4.49 .48 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่าสภาพปัจจุบนัของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืนจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามองคป์ระกอบของการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.77) เม่ือจาํแนกตามรายดา้น พบว่าอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี การบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู ( X =4.06) การบริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ( X =3.87) การบริหารงาน
ดา้นการผลิตบณัฑิต ( X =3.69) การบริหารดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี( X =3.68) 
การบริหารดา้นการให้บริการวิชาการแก่สังคม ( X =3.67) การบริหารงานดา้นการวิจยั ( X =3.64) 
ส่วนสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืนจาก
สภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามองคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั 
โดยภาพรวม จาํแนกตามองคป์ระกอบของการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน ในภาพรวมอยู่ในระดบั
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มาก ( X = 4.49) เม่ือจาํแนกตามรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้น คือ การบริหารดา้นการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม ( X = 4.40) การบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ( X = 4.32) 
ระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น คือ การบริหารงานดา้นการวิจยั ( X = 4.58) การบริหารดา้นปรับปรุง 
ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี ( X = 4.56) การบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต และ การบริหาร
ดา้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม ( X = 4.54) การบริหารงานดา้นการวิจยั ( X = 4.53) 
 
4.3  จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถ่ิน
อย่างยัง่ยนื 
 
ตารางที่ 4.6  จัดลาํดับความตอ้งการจาํเป็นของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามกระบวนการบริหาร 
 

กระบวนการบริหาร
มหาวทิยาลยัราชภฏั 

สภาพปัจจุบัน 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จําเป็น การวเิคราะห์

สภาพแวดล้อม X  S.D. X  S.D. PNI 

modified 
ผลการ
จัดกลุ่ม 

1. ดา้นการวางแผน 3.75 .75 4.55 .49 0.213 ตํ่า จุดแขง็ 
2. ดา้นการนาํแผนไป
ปฏิบติั 

3.75 .74 4.57 .46 
0.219 

ตํ่า จุดแขง็ 

3. ดา้นการประเมินผล 3.38 .81 4.52 .49 0.337 สูง จุดอ่อน 
รวม 3.63 .74 4.55 .46 0.253  

 
จากตารางท่ี 4.6 จดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ

การพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามกระบวนการ
บริหารประเด็นท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นในระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นการประเมินผล (PNI modified= 0.337) 
เป็นจุดอ่อนของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้ม
ภายใน ส่วนประเด็นท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นในระดับตํ่า ได้แก่ ด้านการวางแผน (PNI modified= 
0.213) ดา้นการนาํแผนไปปฏิบติั (PNI modified= 0.219) เป็นจุดแขง็ของการบริหารมหาวิทยาลยัราช
ภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายใน 
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ตารางที่ 4.7  จัดลาํดับความตอ้งการจาํเป็นของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืนจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามองคป์ระกอบของการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 

องค์ประกอบของการ
พฒันาท้องถ่ินอย่างยัง่ยนื 

สภาพปัจจุบัน 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จําเป็น 

การวเิคราะห์
สภาพแวดล้อม X  S.D. X  S.D. 

PNI 

modified 

ผลการ
จัด
กลุ่ม 

1. การพฒันาท่ีมีความ
ยัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจ 

3.66 .797 4.51 .521 0.232 สูง ภาวะคุกคาม 

2. การพฒันาท่ีมีความ
ยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

3.83 .788 4.61 .475 0.204 ตํ่า โอกาส 

3. การพฒันาท่ีมีความ
ยัง่ยนืทางดา้นความ
มัน่คงและส่ิงแวดลอ้ม 

3.64 .825 4.53 .536 0.245 สูง ภาวะคุกคาม 

รวม 3.71 .767 4.55 .471 0.226  
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า จดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นของการบริหารมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ั่งยืนจากสภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม  จําแนกตาม
องคป์ระกอบของการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน พบว่า ประเด็นท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นในระดบัสูง 
ไดแ้ก่ การพฒันาท่ีมีความยัง่ยืนทางดา้นเศรษฐกิจ (PNI modified= 0.232) การพฒันาท่ีมีความยัง่ยืน
ทางด้านความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้ม (PNI modified= 0.245) เป็นภาวะคุกคามของการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนจากสภาพแวดลอ้มภายใน ส่วนประเด็นท่ีมี
ความตอ้งการจาํเป็นในระดบัตํ่า ไดแ้ก่ การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นสังคม (PNI modified= 0.204) 
เป็นโอกาสของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้ม
ภายใน 
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ตารางที่ 4.8  จัดลาํดับความตอ้งการจาํเป็นของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืนจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามองคป์ระกอบของการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

องค์ประกอบของการ
บริหารมหาวทิยาลยั 

ราชภัฏ 

สภาพปัจจุบัน 
สภาพทีพ่งึ
ประสงค์ 

ความต้องการ
จําเป็น การวเิคราะห์

สภาพแวดล้อม X  S.D. X  S.D. PNI 

modified 
ผลการ 
จัดกลุ่ม 

1. การบริหารงานดา้นการ
ผลิตบณัฑิต 

3.69 .788 4.54 .534 0.230 สูง จุดอ่อน 

2. การบริหารงานดา้นการ
วิจยั 

3.64 .801 4.53 .513 0.245 สูง จุดอ่อน 

3. การบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการวิชาการแก่
สงัคม 

3.67 .827 4.54 .483 0.237 สูง จุดอ่อน 

4. การบริหารดา้นการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

3.87 .669 4.40 .470 0.137 ตํ่า จุดแขง็ 

5. การบริหารดา้นการผลิต
ครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะครู 

4.06 .622 4.32 .475 0.064 ตํ่า จุดแขง็ 

6. การบริหารดา้นปรับปรุง 
ถ่ายทอดและพฒันา
เทคโนโลย ี

3.68 .80 4.56 .47 0.239 สูง จุดอ่อน 

รวม 3.78 .706 4.47 .462 0.183  
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า จดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นของการบริหารมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ั่งยืนจากสภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม  จําแนกตาม
องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ประเด็นท่ีมีความต้องการจําเป็น 
ในระดบัสูง ไดแ้ก่ การบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต (PNI modified= 0.230) การบริหารงานดา้น 
การวิจยั (PNI modified= 0.245) การบริหารดา้นการให้บริการวิชาการแก่สังคม (PNI modified= 0.237)  
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การบริหารดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี (PNI modified= 0.239) เป็นจุดอ่อนของ 
การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ัง่ยืนจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ส่วนประเด็นท่ีมีความต้องการจํา เ ป็นในระดับตํ่ า  ได้แก่  การบริหารด้านการทํานุบํา รุง
ศิลปวฒันธรรม (PNI modified= 0.137) การบริหารด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  
(PNI modified= 0.064) เป็นจุดแข็งของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่าง
ย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายใน 
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ตารางที ่4.9  SWOT Matrix การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่นอยา่งย ัง่ยนื 
 

จุดแข็ง - จุดอ่อน 
 
 
 
 
 
 

โอกาส - ภาวะคุกคาม 

จุดแข็ง (S) 
1. การวางแผน (PNI modified= 0.213)  
2. การนาํแผนไปปฏิบตัิ (PNI modified= 0.219) 
3. การบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต (PNI modified= 0.230)  
4. การบริหารงานดา้นการวจิยั (PNI modified= 0.245)  
5. การบริหารดา้นการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม  
(PNI modified= 0.237) 

จุดอ่อน (W) 
1. การประเมินผล 
(PNI modified= 0.337) 
2. การบริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  
(PNI modified= 0.137) 
3. การบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู 
(PNI modified= 0.064) 
4. การบริหารดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี(PNI 

modified= 0.239) 
โอกาส (O) 
1 .  ก า รพัฒน า ที่ มี ค ว า ม ยั่ ง ยื น
ทางดา้นสังคม  
(PNI modified= 0.204) 

จุดแข็ง - โอกาส (SO) 
1. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด

แขง็ดา้นการวางแผน  
2. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด

แขง็ดา้นการนาํแผนไปปฏิบตัิ 
3. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด

แขง็ดา้นการบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต 
4. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด

แขง็ดา้นการบริหารงานดา้นการวจิยั  
5. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุด

แขง็ดา้นการบริหารดา้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม 
 

จุดอ่อน - โอกาส (WO) 
1. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นสังคมเป็นโอกาสที่ช่วยลด

จุดอ่อนดา้นการประเมินผล 
2. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นสังคมเป็นโอกาสที่ช่วยลด

จุดอ่อนดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
3. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นสังคมเป็นโอกาสที่ช่วยลด

จุดอ่อนดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู 
3. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นสังคมเป็นโอกาสที่ช่วยลด

จุดอ่อนดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

จุดแข็ง - จุดอ่อน 
 
 
 
 
 

โอกาส - ภาวะคุกคาม 

จุดแข็ง (S) 
1. การวางแผน (PNI modified= 0.213)  
2. การนาํแผนไปปฏิบตัิ (PNI modified= 0.219) 
3. การบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต (PNI modified= 0.230)  
4. การบริหารงานดา้นการวจิยั (PNI modified= 0.245)  
5. การบริหารดา้นการใหบ้ริการวชิาการแก่สังคม  
(PNI modified= 0.237) 

จุดอ่อน (W) 
1. การประเมินผล (PNI modified= 0.337) 
2. การบริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม (PNI modified= 0.137) 
3. การบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู 
(PNI modified= 0.064) 
4. การบริหารดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี(PNI 

modified= 0.239) 
ภาวะคุกคาม (T) 
1. การพฒันาที่มีความยัง่ยนื
ทางดา้นเศรษฐกิจ  
(PNI modified= 0.232) 
2. การพฒันาที่มีความยัง่ยนื
ทางดา้นความมัน่คงและ
สิ่งแวดลอ้ม  
(PNI modified= 0.245) 

จุดแขง็ - ภาวะคุกคาม (ST) 
1. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นความมัน่คงและ

สิ่งแวดลอ้มเป็นภยัคุกคามของจุดแขง็ดา้นการวางแผน 
2. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นความมัน่คงและ

สิ่งแวดลอ้มเป็นภยัคุกคามของจุดแขง็ดา้นการนาํแผนไปปฏิบตัิ 
3. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นความมัน่คงและ

สิ่งแวดลอ้มเป็นภยัคุกคามของจุดแขง็ดา้นการบริหารงานดา้นการ
ผลิตบณัฑิต 

4. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นความมัน่คงและ
สิ่งแวดลอ้มเป็นภยัคุกคามของจุดแขง็ดา้นการบริหารงานดา้นการวจิยั 

5. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นความมัน่คงและ
สิ่งแวดลอ้มเป็นภยัคุกคามของจุดแขง็ดา้นการบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม 

จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT) 
1. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นความมัน่คงและ

สิ่งแวดลอ้มเป็นภยัคุกคามของจุดอ่อนดา้นการประเมินผล 
2. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นความมัน่คงและ

สิ่งแวดลอ้มเป็นภยัคุกคามของจุดอ่อนดา้นการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

3. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นความมัน่คงและ
สิ่งแวดลอ้มเป็นภยัคุกคามของจุดอ่อนดา้นการผลิตครูและส่งเสริม
วทิยฐานะครู 

4. การพฒันาที่มีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นความมัน่คงและ
สิ่งแวดลอ้มเป็นภยัคุกคามของจุดอ่อนดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและ
พฒันาเทคโนโลย ี
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ตารางที ่4.10  SO/ST/WO/WT การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 
การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพื่ อการพัฒนาท้อง ถ่ินอย่าง
ย ัง่ยนื 

SO/ST/WO/WT 

1. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนื
ทางดา้นเศรษฐกิจ 

 

จุดแข็ง - โอกาส (SO) 
1. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นสงัคมเป็นโอกาสท่ีเอ้ือต่อ

จุดแขง็ดา้นการวางแผน  
2. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นสงัคมเป็นโอกาสท่ีเอ้ือต่อ

จุดแขง็ดา้นการนาํแผนไปปฏิบติั 
3. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นสงัคมเป็นโอกาสท่ีเอ้ือต่อ

จุดแขง็ดา้นการบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต 
4. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นสงัคมเป็นโอกาสท่ีเอ้ือต่อ

จุดแขง็ดา้นการบริหารงานดา้นการวจิยั  
5. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นสงัคมเป็นโอกาสท่ีเอ้ือต่อ

จุดแขง็ดา้นการบริหารดา้นการใหบ้ริการวชิาการแก่สงัคม 
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST) 
- 
จุดอ่อน - โอกาส (WO) 
1. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นสงัคมเป็นโอกาสท่ีช่วยลด

จุดอ่อนดา้นการประเมินผล 
2. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นสงัคมเป็นโอกาสท่ีช่วยลด

จุดอ่อนดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
3. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นสงัคมเป็นโอกาสท่ีช่วยลด

จุดอ่อนดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT) 
- 

 

DPU



106 

 

จากตารางท่ี 4.10 การวิเคราะห์ SO/ST/WO/WT การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน พบว่า การสร้างความยัง่ยืน มีจุดแข็ง - โอกาส (SO) 5 ขอ้ และ 
จุดอ่อน - โอกาส (WO) 3 ขอ้ 

 
ตารางที ่4.11 SO/ST/WO/WT การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 
การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

SO/ST/WO/WT 

2. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนื
ดา้นสงัคม 

 

จุดแขง็ - โอกาส (SO) 
- 
จุดแขง็ - ภาวะคุกคาม (ST) 
1. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจเป็นภยัคุกคามของจุด

แขง็ดา้นการวางแผน 
2. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจเป็นภยัคุกคามของจุด

แขง็ดา้นการนาํแผนไปปฏิบติั 
3. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจเป็นภยัคุกคามของจุด

แขง็ดา้นการบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต 
4. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจเป็นภยัคุกคามของจุด

แขง็ดา้นการบริหารงานดา้นการวิจยั 
5. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจเป็นภยัคุกคามของจุด

แขง็ดา้นการบริหารดา้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดอ่อน - โอกาส (WO) 
- 
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT) 
1. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจเป็นภยัคุกคามของ

จุดอ่อนดา้นการประเมินผล 
2. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจเป็นภยัคุกคามของ

จุดอ่อนดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
3. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจเป็นภยัคุกคามของ

จุดอ่อนดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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จากตารางท่ี 4.11 การวิเคราะห์ SO/ST/WO/WT การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ

การพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน พบว่า การสร้างความยัง่ยืน มีจุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST) 5 ขอ้ 
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT) 3 ขอ้ 

 
ตารางที ่4.12 SO/ST/WO/WT การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 
การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือ
การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

SO/ST/WO/WT 

3. การพฒันาท่ีมีความมัน่คง
และส่ิงแวดลอ้ม 

จุดแข็ง - โอกาส (SO) 
- 
จุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST) 
1. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้มเป็นภยัคุกคาม

ของจุดแขง็ดา้นการวางแผน 
2. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจและดา้นความมัน่คงและ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นภยัคุกคามของจุดแขง็ดา้นการนาํแผนไปปฏิบติั 
3. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้มเป็นภยัคุกคาม

ของจุดแขง็ดา้นการบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต 
4. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้มเป็นภยัคุกคาม

ของจุดแขง็ดา้นการบริหารงานดา้นการวจิยั 
5. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้มเป็นภยัคุกคาม

ของจุดแขง็ดา้นการบริหารดา้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สังคม 
จุดอ่อน - โอกาส (WO) 
- 
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT) 
1. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้มเป็นภยัคุกคาม

ของจุดอ่อนดา้นการประเมินผล 
2. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้มเป็นภยัคุกคาม

ของจุดอ่อนดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
3. การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้มเป็นภยัคุกคาม

ของจุดอ่อนดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู 
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จากตารางท่ี 4.12 การวิเคราะห์ SO/ST/WO/WT การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน พบว่า การสร้างความยัง่ยืน มีจุดแข็ง - ภาวะคุกคาม (ST) 5 ขอ้ 
จุดอ่อน - ภาวะคุกคาม (WT) 3 ขอ้ 

 
4.4  การพัฒนากลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืนโดยมี
ขั้นตอนดังนี ้
4.4.1  ร่างกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื ฉบบัท่ี 1 

นาํผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix มาร่างกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื ฉบบัท่ี 1  

ดาํเนินการร่างกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 
โดยใช้ผลการวิจัยท่ีพบ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ท่ีเช่ือมโยงกับค่าดัชนี  
PNI modified  
 

ตารางที ่4.13  กลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื ฉบบัท่ี 1 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง วธีิดําเนินการ 
1. กลยทุธ์การบริหารท่ีย ัง่ยนื 1.1 กลยทุธ์การวางแผน 1.1.1 มีการวางแผนในการบริหารโดย

การมีส่วนร่วมทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
บริการ 

1.1.2 มีการวางแผนโดยนาํเอาแนวคิด
หรือองคค์วามรู้พื้นฐาน หรือภูมิ
หลงัของทอ้งถ่ินเป็นแกนหลกัใน
การวางแผน 

1.2 กลยทุธ์การนาํแผนไป
ใช ้

1.2.1 การนาํเอาแผนท่ีร่างข้ึนโดยทอ้งถ่ิน
ของตนเองไปใชใ้หต้รงกบัความ
ตอ้งการของสมาชิกในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 

1.2.2 การนาํเอาแผนท่ีสร้างข้ึนจาก
แนวคิดหรือองคค์วามรู้พื้นฐาน
หรือภูมิหลงัของทอ้งถ่ินไปใชใ้ห้
เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง วธีิดําเนินการ 
2. กลยทุธ์การบริหารองคก์ร 2.1 กลยทุธ์การผลิตบณัฑิตครู 2.1.1 มีการผลิตบณัฑิตในสาขาท่ี

ทอ้งถ่ินมีความตอ้งการโดย
ใหสิ้ทธ์ิในการเลือก
สาขาวิชากบับุคลากรใน
ทอ้งถ่ินเป็นอนัดบัแรก 

2.1.2 สร้างหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง
กับท้องถ่ินเพ่ือเป็นแกน
หลกัในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 2.2 กลยทุธ์ส่งเสริมการวิจยั 2.1.1 ดาํเนินการส่งเสริมการวิจยั
ทอ้งถ่ินโดยสถาบนัร่วมกบั
ทอ้งถ่ิน 

2.2.2 สร้างแนวทางในการ
ส่งเสริมการวิจยัของ
ทอ้งถ่ิน 

2.3 กลยทุธ์การใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่ทอ้งถ่ิน 

2.3.1 เปิดศูนยย์อ่ยเพื่อใหบ้ริการ
ขอ้มูลทางวิชาการแก่
ทอ้งถ่ิน 

2.3.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ิน
โดยมุ่งใหท้อ้งถ่ินเป็นแกน
นาํในการสร้าง 
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4.4.2  ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื ฉบบัท่ี 1 

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน โดยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษา 
(Stakeholder) ท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 7 คน โดยจดัประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 7 คน ให้ผูท้รงคุณวุฒิไดน้าํเสนอ
ขอ้คิดเห็น  วิพากษร่์างกลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื และ
ใหข้อ้เสนอแนะ 

ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 7 ท่านมีความคิดเห็นดงัน้ี คือ 
1.  ควรมีการเพิ่มหลกัการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ใหต้รงกบั

พนัธกิจการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั จึงมีการเพิ่มหลกัการบริหารดงัน้ี 
1.1  การบริหารดา้นการผลิตบณัฑิต 
1.2  การบริหารดา้นการวิจยั 
1.3  การบริหารดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม 
1.4  การบริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 
1.5  การบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
1.6  การบริหารดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี

2.  กระบวนการในการบริหารกลยทุธ์ควรมีการนาํเอาวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) เขา้
มามีส่วนร่วมในการบริการกลยทุธ์ 

4.4.3  ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน 
เป็นฉบบัสมบูรณ์ 
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ตาราง 4.14  กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน เป็นฉบบั
สมบูรณ์ 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง วธีิดําเนินการ 
1. กลยทุธ์การบริหารท่ีย ัง่ยนื 1.1 กลยทุธ์การบริหารโดยใช้

แผนเป็นฐาน 
1.1.1 มีการวางแผนในการ

บริหารโดยการมีส่วน
ร่วมของทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีบริการโดยการ
เกบ็ขอ้มูลเจาะลึกจาก
สมาชิกในทอ้งถ่ิน 

1.1.2 มีการวางแผนโดยนาํเอา
แนวคิดหรือองคค์วามรู้
พื้นฐาน หรือภูมิหลงั
ของทอ้งถ่ินเป็นแกน
หลกัในการวางแผน 

1. กลยทุธ์การบริหารท่ีย ัง่ยนื 1.2 กลยทุธ์การนาํแผนไปใช ้ 1.2.1 การนาํเอาแผนท่ีร่างข้ึน
โดยทอ้งถ่ินของตนเอง
ไปใชใ้หต้รงกบัความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

1.2.2 การนาํเอาแผนท่ีสร้าง
ข้ึนจากแนวคิดหรือองค์
ความรู้พื้นฐานหรือภูมิ
หลงัของทอ้งถ่ินไปใช้
ใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 
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ตาราง 4.14 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง วธีิดําเนินการ 
 1.3 กลยทุธ์การติดตามและ

ประเมินผล 
1.3.1 การติดตามและประเมินผล

การนาํเอาแผนไปใชใ้นการ
พฒันาโดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

1.3.2 มีการนาํเอาผลการติดตาม
และประเมินผลของ
คณะกรรมการเขา้สู่ท่ี
ประชุมเพื่อดาํเนินการ
แกไ้ขจุดบกพร่องของแผน
ท่ีดาํเนินการอยูใ่น
ระยะเวลาทุก ๆ ไตรมาส 

2. กลยทุธ์การดาํเนินงานตาม
พนัธกิจ 

2.1 กลยทุธ์การผลิตบณัฑิต 2.1.1 มีการผลิตบณัฑิตในสาขาท่ี
ทอ้งถ่ินมีความตอ้งการโดย
ใหโ้อกาสนกัเรียนนกัศึกษา
ในทอ้งถ่ินก่อน 

2.1.2 สร้างหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง
กบัทอ้งถ่ินเพือ่เป็นแกน
หลกัในการพฒันาทอ้งถ่ิน
โดยเนน้ท่ีความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ินเป็นเป็นฐาน
ในการกาํหนดหลกัสูตร 

2.1.3 ใหอ้งคก์ร/บุคคลในทอ้งถ่ิน
มีส่วนร่วมในการผลิต
บณัฑิตตามบริบทของแต่ง
ละแห่ง   
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ตาราง 4.14 (ต่อ) 
 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง วธีิดําเนินการ 

  

เช่นมีส่วนร่วมในการจดัการ
เรียนการสอนร่วมกนัหรือทาํ
ในรูปแบบสหกิจศึกษาซ่ึงมี
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร อ ยู่ บ า ง
มหาวิทยาลยัแต่ยงัไม่เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน  หรือมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการใน
ส่วน ต่ า ง  ๆ  ของการผ ลิต
บณัฑิตท่ีนอกเหนือจากระดบั
สถาบนัและระดบัคณะท่ีมีการ
ดําเนินการอยู่แล้ว   หรือใช้
พื้นท่ีทอ้งถ่ินเป็นฐานในการ
จดัการเรียนการสอน จะทาํให้
เกิดความยัง่ยืนในกลยุทธ์การ
ผลิตบณัฑิตได ้

 2.2 กลยทุธ์ส่งเสริมการวิจยั 2.2.1 ดาํเนินการส่งเสริมการ
วิจยัทอ้งถ่ินโดยสถาบนั
ร่วมกบัทอ้งถ่ิน 

2.2.2 สร้างแนวทางในการ
ส่งเสริมการวิจยัของ
ทอ้งถ่ิน 

2.2.3  บูรณาการณ์การวจิยักบั
การเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการแก่
ทอ้งถ่ิน 
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ตาราง 4.14  (ต่อ) 

กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง วธีิดําเนินการ 

 2.3 กลยทุธ์การใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่ทอ้งถ่ิน 

2.3.1 เปิดศูนยย์อ่ยเพื่อ
ใหบ้ริการขอ้มูลทาง
วิชาการแก่ทอ้งถ่ิน 

2.3.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบัแต่ละ
ทอ้งถ่ินโดยมุ่งให้
ทอ้งถ่ินเป็นแกนนาํใน
การสร้าง 

2.3.3  บูรณาการณ์การบริการ
วิชาการแก่ทอ้งถ่ินกบั
การเรียนการสอนและ
การวิจยั 

 
ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
1.  การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎัดา้นการผลิตบณัฑิตทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

1.1  สร้างหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ควรตอ้งสร้างความ
โดดเด่นให้หลกัสูตรท่ีเป็นความเช่ียวชาญอยา่งแทจ้ริง พร้อมทั้งบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่
ไปกบัการพฒันาทอ้งถ่ินตลอดจนจดัทาํหลกัสูตรสําหรับผูท่ี้อยู่นอกระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1.2  ต้องผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและไม่ซํ้ าซ้อนกัน  
และควรร่วมมือกบัภาคเอกชนในการผลิตบณัฑิต ซ่ึงจะทาํให้อตัราในการมีงานทาํเพ่ิมข้ึนและ
ผูเ้รียนมีเป้าหมายในการศึกษาท่ีชดัเจน 

1.3  การท่ีมหาวิทยาลยัมีนักวิชาการในศาสตร์หลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ินทาํให้สามารถบูรณาการศาสตร์หลายแขนง เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมี
ความชาํนาญในทอ้งถ่ินสามารถพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งยงัยนื 

1.4  ในดา้นการผลิตบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฎัทั้งหลายถูกกาํหนดดว้ยเง่ือนไขท่ีว่า
มหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเนน้ท่ีจะให้ทอ้งถ่ินเป็นหลกัอยูแ่ลว้และดาํเนินการมานานแลว้ตั้งแต่เป็นวิทยาลยั
ครูดงันั้นจึงถือไดว้า่ เป็น Function หลกัของกระบวนการผลิตครูออกสู่ทอ้งถ่ินของตนเอง 
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2.  การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎัดา้นการวิจยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
2.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทําชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้มากข้ึน  

โดยบูรณาการพนัธะกิจกรรมของมหาลยัและศาสตร์ทุกสาขาเขา้กบัปัญหาของพื้นท่ี/ทอ้งถ่ินโดยมี
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัและทอ้งถ่ินตั้งแต่ตน้นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ า เพื่อให้เกิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยยดึพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง 

2.2  ควรหาแนวทางส่งเสริมให้มีงานวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินให้ย ัง่ยืนมากข้ึน ศึกษา 
วิจยั และพฒันา โดยใชท้อ้งถ่ินเป็นฐานการวิจยัและใชก้ารมีส่วนร่วมจากทอ้งถ่ินในการวิจยัและ
พฒันา 

2.3  ควรเน้นยุทธศาสตร์วิจยัเพื่อตอบโจทยก์ารพฒันาทอ้งถ่ินและสถาบนั ผลิต
งานวิจยัเพื่อนนาํไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ไดจ้ริง ลดการวิจยัเพ่ือเน้นการตีพิมพท่ี์ไม่เกิด
คุณค่าต่อการพฒันาท่ีชดัเจน 

2.4  การวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่นําไปสู่กรพฒันา ท้องถ่ิน ท้องถ่ินอย่างเป็น
รูปธรรมมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ วิเคราะห์ในทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ จะทาํให้เกิดโจทยว์ิจยัและ
บูรณาการต่อไปได ้

2.5  ควรส่งเสริมงานวิจยัการนาํงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์และการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่ง
เป็นรูปธรรม ควรมีแผนงานท่ีส่งเสริมงานวิจยัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินเฉพาะดา้นท่ีชดัเจนและสอด
รับกบัทิศทางการพฒันาประเทศ 

3.  การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎัด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

3.1  มีการดาํเนินการในรูปแบบเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฎั เพื่อใหไ้ม่มีการบริการ
วิชาการในพื้นท่ีซอ้นทบักนั หาแนวทางส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการเพื่อทอ้งถ่ินมากข้ึน ใน
ปัจจุบนัเนน้การใหบ้ริการตามโรงเรียนมากกวา่  

3.2  สร้างทอ้งถ่ินตน้แบบใหย้ ัง่ยนืแลว้นาํร่องถ่ายทอดสู่ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ บริการท่ีสนอง
ต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ินนั้น ๆ มากกว่าความตอ้งการบริการวิชาการมหาวิทยาลยั สร้างความ
ร่วมมือกบัทอ้งถ่ินในทุก ๆ ดา้น 

3.3  การบริการวิชาการควรมีพื้นท่ีในการบริการท่ีชดัเจนและมีการบริการ โดยการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนตามหลกัสูตร โดยมีโครงการท่ีพฒันาทอ้งถ่ินทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและการวิจยั โดยใหค้นในทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมทอ้งถ่ิน 
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3.4  ควรเนน้โทษของสารเคมีท่ีมีอิทธิพลต่อดินและพืช การปลูกพืชควรปลูกแนว
เกษตรอินทรีย ์งดสารเคมีทุกชนิด มหาวิทยาลยัควรเป็นแหล่งอบรมให้ความรู้และการปฏิบติัแก่
ชาวบา้นต่าง ๆ และเนน้การพฒันาฝีมือแรงงาน อาชีพเสริม ใหก้บัทางกลุ่มแม่บา้นต่าง ๆ 

3.5  มหาวิทยาลยัควรมีนโยบาย และกลยุทธ์ในการบริการทางวิชาการ เพื่อบริการ
วิชาการแก่ทอ้งถ่ิน เน้นผลลพัธ์การนําไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ิน สนองตอบต่อความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง 

3.6  ควรบูรณาการการเรียนการสอนกับการให้บริการทางวิชาการในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน ใหช้ดัเจนมากท่ีสุด ร่วมมือกบัทอ้งถ่ินในการศึกษาความตอ้งการและพฒันาและร่วมมือกบั
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนประชาชนในการบริการวิชาการแก่ทอ้งถ่ิน 

3.7  มหาวิทยาลยัควรมีบทบาทสาํคญัในการนาํความรู้ทางวชิาการเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงรูปแบบหน่ึงท่ีได้ผลดี คือการบริการวิชาการท่ีสามารถนําองค์ความรู้ให้ถ่ายทอดให้คนใน
ทอ้งถ่ินสามารถพฒันาตนเองและทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งย ัง่ยนืควรเนน้บริหารวิชาการ 

4.  การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎัดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

4.1  สนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกฝ่ายและนกัศึกษามีจิตสาํนึกและมีส่วนร่วมในการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินและของประเทศให้มากข้ึน รวมทั้งบูรณาการงานดา้นศิลปวฒันธรรม
เพื่อเสริมการเรียนการสอนก่อใหเ้กิดความรู้ท่ีเป็นมูลค่าเพิ่มติดตวับณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษา 

4.2  การมีการกาํหนดเป้าหมายแนวทางในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม เพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน ดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม เป็นทิศทางหรือแนวทางเดียวกนั เน้น
จากดา้นน้ีจะไม่ค่อยชดัเจน จึงทาํใหก้ารทาํงานดา้นศิลปวฒันธรรมเนน้เป็นบางส่วน 

4.3  การมุ่งเน้นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถ่ิน  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ขนบธรรมเนียม เพลงพื้นบา้น และการแสดงทอ้งถ่ิน ควรส่งเสริมให้เยาวชนในทอ้งถ่ินสืบสาน
วฒันธรรมอนัดีในของทอ้งถ่ิน 

4.4  ควรอนุรักษ์ เชิดชู สืบสาน ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินนั้น ๆ ให้คงอยู่ ด้วยการ
บันทึกส่ือในรูปแบบต่าง ๆ และกระตุ้นการเรียนรู้ โดยการการแข่งขัน จัดกิจกรรมท่ีส่ือถึง
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอนัดีงามโดยนาํมาปฏิบติัในชีวิตจริง เช่น การแต่งกาย การยอ้ยยคุวิถี
ชาวบา้น และการแลกเปล่ียนวฒันธรรมในระดบัภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดถึงการสร้างหลกัสูตร
หรือปรับปรุงหลกัสูตร 
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4.5  ดา้นวฒันธรรมของแต่ทอ้งทอ้งถ่ินเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ อยากให้แต่ละแห่ง
สร้างบัณฑิตกลับไปอนุรักษ์ส่ิงเหล่าน้ีไวแ้ต่ห้ามไปปรุงแต่ง เพิ่มเติมของใหม่ ให้คงเดิมเป็น
เอกลกัษณ์แบบเดิมไว ้

5.  การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎัดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูเพ่ือการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

5.1  มหาวิทยาลยัตอ้งกาํหนดนโยบายชดัเจน ในการส่งเสริมวิทยฐานะครู เพื่อนาํผล
การพฒันาครูส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา และเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัตอ้งพฒันา
ครูอยา่งต่อเน่ืองทั้งครูในระบบและนอกระบบนกัศึกษา ครูและประชาชนอยา่งครบวงจร 

5.2  จดัใหมี้การฝึกประสบการณ์ทุกภาคการศึกษา เรียนรู้ในปัญหาของทอ้งถ่ิน และ
นัก ศึกษา  ครู+อาจารย์ ร่ วมกันอยู่ ในโรง เ รียนหาทางแก้ปัญหาด้วยการลง มือปฏิบัติ  
สถาบนัอุดมศึกษาเป็นท่ีเดียวใหก้บั ร.ร. ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหส้ามารถผลิตหลกัสูตรครูท่ีมี
ศกัยภาพและตามจาํนวนท่ีมีความตอ้งการของประเทศ 

5.3  จดัโครงการส่งเสริมการผลิตครูให้มีคุณภาพเน้นประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ประสิทธิผลของโครงการ เพื่อให้การผลิตและส่งเสริมรักทอ้งถ่ินเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป มีการ
พฒันาเร่งพื้นท่ีอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบ ซ่ึงเอ้ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทอ้งถ่ิน 

5.4  มหาวิทยาลยัตอ้งหา คนดี คนเก่ง และรักในวิชาชีพครู เขา้มาพร้อมทั้งการ
พฒันาการผลิตครู ให้เสมือนการผลิตแพทย์ท่ีเน้นให้นักศึกษาครูได้รับการฝึกปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยการฝึกอบรมครู ดว้ยกระบวนการ 
Teacher Coaching โดยใชโ้รงเรียนเป็นพื้นฐาน 

5.5  ควรปฏิรูปการผลิตครูให้มีคุณภาพ เป็นมืออาชีพโดยการปรับปรุง หลกัสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมท่ีส่งเสริมสร้างความเป็นครูดา้นคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหเ้ป็น
แหล่งผลิตและพฒันาวิชาชีพครูโดยเฉพาะเป็นแหล่งวิชาการดา้นการเรียนการสอนของทอ้งถ่ิน 
สามารถจดักิจกรรม การฝึกอบรม ถ่ายทอดของคือ ความรู้ดา้นการศึกษาใหก้บัทอ้งถ่ิน 

5.6  ควรเนน้การผลิตบณัฑิตครูท่ีมีคุณภาพ ไม่ควรเนน้ปริมาณและในกลุ่มราชภฏั
ใกลเ้คียงควรแบ่งโควตาการผลิตกนัใหช้ดัเจน (ไม่ควรแข่งขนักนั) และร่วมมือในการใชท้รัพยากร
บุคคล (สาขาวิชาการ) ในการผลิตบณัฑิตท่ีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ รับผดิชอบต่อทอ้งถ่ินของตนเอง
ครูทอ้งถ่ิน 

5.7  ควรเกบ็ขอ้มูลจากโรงเรียนโดย การใช ้deep intense เพื่อนาํมาวดัทาํแผนในการ
ผลิตครูและเพื่อความตอ้งการปัญหาในการส่งเสริมวิทยฐานะครู ถนดัทาํไปจดัทาํแผนการช่วยเหลือ
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ในฐานะสถาบนัท่ีเล้ียงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนการสอน 

5.8  ควรมีการสาํรวจครูในสาขาท่ีขาดแคลน จากสภาพทางโรงเรียนในพ้ืนท่ีและทาํ
การแกปั้ญหาโดยการจดัทาํหลกัสูตรเพ่ือแกไ้ขปัญหาครูในสาขาขาดแคลน ทางมหาวิยาลยัควรมี
การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูโดยการให้นักศึกษาครูเรียนวิชาธรรมปฏิบติั เพื่อให้เกิดการ
กระทุง้จากภายในและพฒันาต่อเป็นตระหนกัถึงความสาํคญัของคาํว่า ครู มีการประเมินและอย่าง
ต่อเน่ืองและนาํขอ้มูลการประเมินมาแสดงให้ชดัเจน การให้คะแนนและการบริหารในท่ีน้ีราชภฎั
ทาํไดดี้อยู ่

6.  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
6.1  แกปั้ญหาธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎั 
6.2  เน้นบณัฑิตให้ทาํงานวิจยัในทอ้งถ่ินของตน ให้บุคลากร บณัฑิต ทาํงาน จิต

อาสา ในทอ้งถ่ินของตน 
6.3  กลยุทธ์การบริหาร ตลอดจน แนวทางต่าง ๆ ท่ีพฒันาข้ึนตอ้งอาศยัการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วนในระดบัทอ้งถ่ิน อย่างแทจ้ริง อาจจะประสบความสาํเร็จและเกิดความยัง่ยืน 
บูรณางานวิจยัและการบริการวิชาการกบัมหาลยั ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความยัง่ยนื ในการพฒันาทอ้งถ่ิน  

6.4  ความสําเร็จทั้ งหมดตอ้งเกิดจากทีมบริหารท่ีมีวิสัยทศัน์ เขม้แข็ง ทุ่มเท มุ่ง
ผลลพัธ์ มีการบริหารจดัการท่ีดี และตอ้งไดรั้บความร่วมมือและการมีส่วนจากบุคลากรถูกตอ้ง 

6.5  ทุกการบริหารไม่ไดจ้าํแนกใหช้ดัว่าเนน้การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืในดา้นใด 
ทาํให้การวางแผน กาํหนดเป้าหมาย กาํหนดตวัช้ีวดั ในบทพนัธะกิจ ไม่ครอบคลุม ส่ิงท่ีตอ้งการ
พฒันา และมีการวิเคราะห์นํ้าหนกัวา่แต่ละพนัธะกิจ จาํเป็นหรือจะตอ้งพฒันาดา้นใดบา้ง เพราะบาง
พนัธะกิจไม่สะทอ้นท่ีจะพฒันาบางดา้น 

6.6  มหาวิทยาลยัราชภฎัทุกแห่งตอ้งสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง ความร่วมมือเพื่อ
สร้างความเขม้แขง็และอาํนาจต่อรอง แต่ไม่แข่งขนักนัรับนกัศึกษาในหลกัสูตรเดียวกนั 

6.7  ขอ้เสนอแนะโดยภาพรวมทั้ง 5 ประเด็นในตอนท่ี 3 เห็นว่าการผลิตบณัฑิต  
การวิจยั การบริการวิชาการ บาํรุงศิลปวฒันธรรม และส่งเสริมวิทยฐานะครู จะบรรลุเป้าหมายได้
อย่างย ัง่ยืนนั้นข้ึนอยู่กับการมีแผนท่ีดีและสามารถปฏิบติัตามแผนได้ ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ทาํงาน ทาํหนา้ท่ีของตนดีท่ีสุด 

6.8  ในการบริการมหาวิทยาลยัราชภฎัทั้ง 5 ดา้นท่ีกล่าวมา ส่ิงสาํคญั คือ รัฐบาลตอ้ง
มองถึงความสําคญัของภารกิจของมหาวิทยาลยัราชภฎั ตอ้งให้การสนับสนุนอย่างแทจ้ริง และ
จริงใจ ทาํใหข้บัเคล่ือนการบริการไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการได ้
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6.9  มหาวิทยาลยัทั้งหลายควรศึกษาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ดีและถา้นาํมา
ผนวกกบัสาขาวิชาท่ีตนเรียนอยูจ่ะดีมาก ๆ หรือหากเป็นไปไดค้วรใส่ไวใ้หเ้ป็นวิชาบงัคบัและให้มี
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัจริงในทุก ๆ สาขาท่ีเรียนท่ีสอนกนัทั้งมหาวิยาลยัทั้งประเทศ 

6.10  สภามหาวิทยาลยัควรมีบทบาทและทาํหนา้ท่ีให้เขม้แขง็ สภามหาวิยาลยัสรร
หาบุคคลท่ีมีคุณภาพไม่ค่อยมีคุณธรรม ทศันาคติขาดต่อสภามหาวิทยาลยัเป็นการเล่นการเมือง ทาํ
ใหก้ารขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัในทิศทางขาดคุณภาพ 

6.11  มหาลยัราชภัฎจะตอ้งยึดมัน่ในด้านคุณภาพเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ินในการผลิต 
พฒันาตอ้งร่วมให้ทอ้งถ่ินมีการส่งเสริม ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคมให้มีความน่าเช่ือถือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนน้รากฐานเป็นการปฏิบติั DPU



 

 
 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยั เร่ือง กลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน

เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันาท้องถ่ินอย่างย ัง่ยืน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึง
ประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน และ 3) 
พฒันากลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื การวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั จากเกณฑ์การแบ่งเขตภูมิศาสตร์โดยเจาะจงเลือกมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีได้ก่อตั้งเคียงคู่
ทอ้งถ่ินมายาวนาน จาํนวน 5 มหาวิทยาลยัราชภฏั เคร่ืองมือคือแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเก่ียวกบั
องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน วิเคราะห์ขอ้มูล
ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา ความถ่ี และร้อยละ ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ี 
พึงประสงค ์กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ อธิการบดี จาํนวน 1 คน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จาํนวน 1 คน 
รองอธิการบดีท่ีเก่ียวขอ้งดูแล จาํนวน 1 คน คณบดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน จาํนวน 2 คน 
ประธานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 1 คน ผูแ้ทนคณาจารยแ์ละขา้ราชการในสภามหาวิทยาลยั 
ราชภฏั 1 คน จากมหาวิทยาลยัราชภฏัจาํนวน 38 แห่ง จาํนวน 266 คน ซ่ึงเก็บขอ้มูลไดจ้าํนวน 163 คน 
เคร่ืองมือคือแบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่า PNImodified และวิเคราะห์เน้ือหา ขั้นตอนท่ี 3 พฒันากลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ได้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 7 ท่าน ดาํเนินการ
สนทนากลุ่มเพ่ือพฒันากลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน ผูว้ิจยั
สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
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5.1  สรุปผล 

5.1.1  องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 

ตามแนวคิดทฤษฎี ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จากแหล่งขอ้มูล หนงัสือ เอกสาร ตาํรา บทความ เวบ็ไซต ์
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึกผูบ้ริหารระดบัสูง
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อรับทราบแนวคิดและขอ้เสนอแนะในการกาํหนดองคป์ระกอบของการ
บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงการเปล่ียนแปลงกระแสการพฒันา
ของโลกหรือกระแสโลกาภิวตัน์ นาํมาซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดท่ี
ก่อให้เกิดการเติบโต ขนาดใหญ่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและการบริโภคท่ีเกินความจาํเป็น
จนกระทัง่ เป็นผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม ชีวิตมนุษย ์สัตว ์และพืชพรรณธรรมชาติ โดยไม่คาํนึงถึง
ข้อจํากัดด้านกายภาพ ศักยภาพในการผลิตความสามารถท่ีจะรองรับการบริโภคและการใช้
ประโยชน์จากทุนดั้งเดิม การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเป็นยัง่ยนื เป็นแนวความคิดการพฒันาท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
จากความลม้เหลวในการพฒันาประเทศท่ีไม่สามารถทาํให้คนในประเทศอยู่ดีมีสุขได ้ จึงตอ้ง
แสวงหาทางออกท่ีนาํไปสู่เป้าหมายในการพฒันาประเทศร่วมกนัของคนในชาติ โดยมีเป้าหมาย
สูงสุด คือ การพฒันาคนใหมี้คุณภาพ คุณธรรมและความสุข ก่อเกิดใหท้อ้งถ่ินมีความเขม้แขง็และ
มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื อนัจะนาํมาสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส่งผลใหค้นมีความสุขอยา่งแทจ้ริง 
การพฒันาท่ีบูรณาให้เกิดองคร์วม คือ องคป์ระกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งจะมาประสานกนัครบองค ์
และมีลกัษณะอีกยา่งหน่ึงคือ มีดุลยภาพ กล่าวคือธรรมชาติแวดลอ้มกบัเศรษฐกิจจะตอ้งบูรณาการ
เข้าด้วยกัน  จะทําให้ เ กิดสภาพท่ีเ รียกว่า เ ป็นภาวะย ั่งยืนทั้ งในทางเศรษฐกิจและในทาง
สภาพแวดลอ้ม การคุม้ครองสภาพแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ โดยใชม้นุษยเ์ป็น
แกนกลางการพฒันาเพื่อสร้างใหเ้กิดความสมดุล ระหว่างคนธรรมชาติ และสรรพส่ิง เพื่อใหอ้ยู่
ร่วมกนัดว้ยความเก้ือกลูกนั ไม่ทาํลายลา้งกนัทุกส่ิงในโลกกจ็ะอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ส่งผลต่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

สถาบนัราชภฏัทัว่ประเทศไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 ซ่ึงมีภารกิจหลัก
เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 1) การสอน 2) การวิจยั 3) การบริการวิชาการแก่สงัคม และ 4) 
การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และเน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัตั้งกระจายอยูท่ ัว่ประเทศในชนบท
เป็นส่วนใหญ่ จึงมีภารกิจท่ีสาํคญัอย่างยิ่ง คือ การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินซ่ึง
ทาํให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืนอย่างชัดเจน โดยความใน 
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มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ใหม้หาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอุดมศึกษา
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างพลงัปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูหลงัการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน สร้างสรรคศิ์ลปวิทยา เพื่อความกา้วหนา้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนของปวงชน มีส่วนร่วมใน
การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอย่าง
สมดุลและยั่งยืนด้วยเหตุน้ีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  จึงได้มีแนวทางการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินประกอบไปดว้ย 1) การบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต 
2) การบริหารงานวิจยั 3) การบริหารงานดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม 4) การบริหารดา้น
การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 5) การบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และ  
6) การบริหารดา้นการปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ี

5.1.2  สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

1.  สภาพปัจจุบนัของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน
จากสภาพแวดลอ้มภายใน 

1.1  จาํแนกตามกระบวนการบริหารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกตามราย
ดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผน และ ดา้นการนาํแผนไปปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการประเมินผล อยู่
ในระดบัปานกลาง  

1.2  จาํแนกตามองคป์ระกอบของการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือจาํแนกตามรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
ดงัน้ี การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ การพฒันา
ท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้ม 

1.3  จาํแนกตามองคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือจาํแนกตามรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
ดังน้ี การบริหารด้านการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู การบริหารด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรม การบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต การบริหารดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันา
เทคโนโลย ีการบริหารดา้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม การบริหารงานดา้นการวิจยั 

2.  สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่ง
ย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายใน 

2.1  จาํแนกตามกระบวนการบริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือจาํแนก
ตามรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นการนาํแผน
ไปปฏิบติั ดา้นการวางแผน ดา้นการประเมินผล  
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2.2  จาํแนกตามองคป์ระกอบของการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือจาํแนกตามรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปน้อย ดังน้ี การพฒันาท่ีมีความยัง่ยืนทางด้านสังคม การพฒันาท่ีมีความยัง่ยืนทางด้าน
เศรษฐกิจ การพฒันาท่ีมีความยัง่ยนืทางดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้ม  

2.3  จาํแนกตามองค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏั โดยภาพรวม 
จาํแนกตามองคป์ระกอบของการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนก
ตามรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมาก 2 ดา้น คือ การบริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การ
บริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น คือ การบริหารงานดา้นการ
วิจยั การบริหารดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยี การบริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต 
และ การบริหารดา้นการใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม การบริหารงานดา้นการวิจยั  

3.  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารมหาวิทยาลยัราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ัง่ยืนพบว่า ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ัง่ยืนสูงกว่าสภาพปัจจุบันของการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืทุกดา้น 

5.1.3  พฒันากลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
1.  จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภยัคุกคามของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ

พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
1.1  การจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ

พฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามกระบวนการบริหาร
ประเดน็ท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นในระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นการประเมินผล เป็นจุดอ่อนของการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนจากสภาพแวดลอ้มภายใน ส่วนประเด็นท่ีมี
ความตอ้งการจาํเป็นในระดบัตํ่า ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการนาํแผนไปปฏิบติั เป็นจุดแขง็ของ
การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายใน 

1.2  การจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามองคป์ระกอบของการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน พบว่า ประเด็นท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นในระดบัสูง ไดแ้ก่ การพฒันาท่ีมี
ความยัง่ยืนทางดา้นเศรษฐกิจ การพฒันาท่ีมีความยัง่ยืนทางดา้นความมัน่คงและส่ิงแวดลอ้ม เป็น
ภาวะคุกคามของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ั่งยืนจาก
สภาพแวดลอ้มภายใน ส่วนประเด็นท่ีมีความตอ้งการจาํเป็นในระดบัตํ่า ไดแ้ก่ การพฒันาท่ีมีความ
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ยัง่ยืนทางดา้นสังคม เป็นโอกาสของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่าง
ย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายใน 

1.3  การจดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็นของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายในโดยภาพรวม จาํแนกตามองคป์ระกอบของการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ประเด็นท่ีมีความต้องการจําเป็นในระดับสูง ได้แก่ การ
บริหารงานดา้นการผลิตบณัฑิต การบริหารงานดา้นการวิจยั การบริหารดา้นการใหบ้ริการวิชาการ
แก่สังคม การบริหารด้านปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยีเป็นจุดอ่อนของการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนจากสภาพแวดลอ้มภายใน ส่วนประเด็นท่ีมี
ความตอ้งการจาํเป็นในระดบัตํ่า ไดแ้ก่ การบริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม การบริหาร
ดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู เป็นจุดแขง็ของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืจากสภาพแวดลอ้มภายใน 

2.  กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนโดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

2.1  กลยทุธ์การบริหารท่ีย ัง่ยนื ดาํเนินการโดย 
1.  การใชก้ลยุทธ์การบริหารโดยใชแ้ผนเป็นฐานมีการวางแผนในการบริหาร

โดยการมีส่วนร่วมทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นพื้นท่ีบริการ โดยนาํเอาแนวคิดหรือองคค์วามรู้พื้นฐาน หรือภูมิ
หลงัของทอ้งถ่ินเป็นแกนหลกัในการวางแผน 

2.  การใชก้ลยทุธ์การนาํแผนไปใช ้โดยการนาํเอาแผนท่ีร่างข้ึนโดยทอ้งถ่ินของ
ตนเองไปใชใ้ห้ตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ท่ียึดจากแนวคิดหรือองคค์วามรู้พื้นฐานหรือภูมิ
หลงัของทอ้งถ่ินไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 

3.  การใชก้ลยุทธ์การติดตามและประเมินผล โดยการติดตามและประเมินผล
การนาํเอาแผนไปใชใ้นการพฒันาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และนาํมี
การนาํเอาผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการเขา้สู่ท่ีประชุมเพื่อดาํเนินการแกไ้ข
จุดบกพร่องของแผนท่ีดาํเนินการอยูใ่นระยะเวลาทุก ๆ ไตรมาส 

2.2  กลยทุธ์การดาํเนินงานตามพนัธกิจ ดาํเนินการโดย 
1.  การใชก้ลยทุธ์การผลิตบณัฑิต โดยการผลิตบณัฑิตในสาขาท่ีทอ้งถ่ินมีความ

ตอ้งการ มีการสร้างหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินเพื่อเป็นแกนหลกัในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
2.  การใชก้ลยุทธ์ส่งเสริมการวิจยั โดยการดาํเนินการส่งเสริมการวิจยัทอ้งถ่ิน

โดยสถาบนัร่วมกบัทอ้งถ่ิน ร่วมกนัสร้างแนวทางในการส่งเสริมการวิจยัของทอ้งถ่ิน 
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3.  การใชก้ลยทุธ์การใหบ้ริการทางวิชาการแก่ทอ้งถ่ิน โดยการเปิดศูนยย์อ่ยเพื่อ
ให้บริการขอ้มูลทางวิชาการแก่ทอ้งถ่ิน และสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ินโดยมุ่ง
ใหท้อ้งถ่ินเป็นแกนนาํในการสร้าง 

 
5.2  อภิปรายผล 

ในการวิจยั เร่ือง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่าง
ย ัง่ยนื ผูว้ิจยัดาํเนินการอภิปรายผลดงัน้ี 
5.2.1  สถาบนัราชภฏัทัว่ประเทศไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 

พ.ศ. 2547 ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช 2547 ซ่ึงมีภารกิจหลัก
เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 1) การสอน 2) การวิจยั 3) การบริการวิชาการแก่สังคม และ  
4) การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และเน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัตั้งกระจายอยู่ทัว่ประเทศใน
ชนบทเป็นส่วนใหญ่ จึงมีภารกิจท่ีสําคญัอย่างยิ่ง คือ การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการพฒันา
ทอ้งถ่ินซ่ึงทาํใหม้หาวิทยาลยัราชภฏัมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลยัแห่งอ่ืนอยา่งชดัเจน โดยความ
ในมาตรา  7แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ .ศ . 2547 ให้มหาวิทยาลัย เ ป็น
สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเสริมสร้างพลงัปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูหลงัการเรียนรู้ 
เชิดชูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สร้างสรรคศิ์ลปวิทยา เพื่อความกา้วหนา้อย่างมัน่คงและยัง่ยืนของปวงชน  
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและยัง่ยืนดว้ยเหตุน้ีเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวจึงไดมี้แนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินประกอบไปดว้ย 1) การบริหารงานดา้นการผลิต
บณัฑิต 2) การบริหารงานวิจยั 3) การบริหารงานดา้นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4) การ
บริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 5) การบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู และ 6) การบริหารด้านการปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยีซ่ึงการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  
เป็นแนวความคิดการพฒันาท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากความลม้เหลวในการพฒันาประเทศท่ีไม่สามารถ
ทาํให้คนในประเทศอยู่ดีมีสุขไดจึ้งตอ้งแสวงหาทางออกท่ีนาํไปสู่เป้าหมายในการพฒันาประเทศ
ร่วมกนัของคนในชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพฒันาคนใหมี้คุณภาพคุณธรรมและความสุขก่อ
เกิดให้ทอ้งถ่ินมีความเขม้แข็ง และมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืนอนัจะนาํมาสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ส่งผลให้คนมีความสุขอย่างแทจ้ริง.การพฒันาท่ีบูรณาให้เกิดองคร์วมคือ องคป์ระกอบทั้งหลายท่ี
เก่ียวขอ้งจะมาประสานกนัครบองค์และมีลกัษณะอีกย่างหน่ึงคือ มีดุลยภาพกล่าวคือธรรมชาติ
แวดลอ้มกบัเศรษฐกิจจะตอ้งบูรณาการเขา้ดว้ยกนัจะทาํให้เกิดสภาพท่ีเรียกว่าเป็นภาวะยัง่ยืนทั้ง
ในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสบพนัธ์ ชิตานนท ์(2549)  
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ท่ีกล่าวว่า “การพัฒนาท่ีบูรณาให้เกิดองค์รวม คือ องค์ประกอบทั้ งหลายท่ีเ ก่ียวข้องจะมา
ประสานกนัครบองค์ และมีลกัษณะอีกอย่างหน่ึงคือ มีดุลยภาพ กล่าวคือธรรมชาติแวดลอ้มกบั
เศรษฐกิจจะต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน จะทาํให้เกิดสภาพท่ีเรียกว่าเป็นภาวะยัง่ยืนทั้ งในทาง
เศรษฐกิจและในทางสภาพแวดลอ้ม การคุม้ครองสภาพแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ 
โดยใชม้นุษยเ์ป็นแกนกลางการพฒันาเพื่อสร้างใหเ้กิดความสมดุล ระหว่างคนธรรมชาติ และสรรพ
ส่ิง เพื่อใหอ้ยูร่่วมกนัดว้ยความเก้ือกลูกนั ไม่ทาํลายลา้งกนัทุกส่ิงในโลกก็จะอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 
ส่งผลต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง” และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยตุโต) (2549, น. 23-35) ท่ีกล่าวว่าการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่าจะตอ้งเร่ิมจาก
สร้างรากฐานความคิดใหม่ข้ึนมาก่อน การฝึกฝนพฒันาตนเองของมนุษยเ์ป็นหลกัแกนกลางท่ีสาํคญั
ท่ีสุด และเคร่ืองวดัการพฒันาของมนุษยท่ี์แทจ้ริง คือ การมีความสามารถยิ่ง ๆ ข้ึนไปในการทาํให้
ความเป็นอยู่ของมนุษยแ์ละส่ิงทั้งหลายเก้ือกูลประโยชน์กนัมากข้ึน  เบียดเบียนกนัน้อยลง ทาํให้
โลกอุดมสมบูรณ์ งดงาม เหมาะแก่การอยู่อาศยัอย่างผาสุกมากยิ่งข้ึน ดงันั้นเพื่อให้เกิดการพฒันา
มนุษยจ์ะตอ้งจดัให้มีการศึกษา เพราะการศึกษาหมายถึง การพฒันาคน ซ่ึงไดย้อมรับแลว้ว่าเป็น
แกนกลางของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน นอกจากน้ีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนยงัเป็นการพฒันาท่ีบูรณาให้เกิดองค์
รวม คือ องคป์ระกอบทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งจะมาประสานกนัครบองค ์และมีลกัษณะอีกยา่งหน่ึงคือ มี
ดุลยภาพ กล่าวคือธรรมชาติแวดลอ้มกบัเศรษฐกิจจะตอ้งบูรณาการเขา้ดว้ยกนั จะทาํใหเ้กิดสภาพท่ี
เรียกว่าเป็นภาวะยัง่ยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดลอ้ม การคุม้ครองสภาพแวดลอ้ม
ควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ โดยใชม้นุษยเ์ป็นแกนกลางการพฒันาเพื่อสร้างใหเ้กิดความสมดุล 
ระหวา่งคนธรรมชาติ และสรรพส่ิง เพื่อใหอ้ยูร่่วมกนัดว้ยความเก้ือกลูกนั ไม่ทาํลายลา้งกนัทุกส่ิงใน
โลกก็จะอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข ส่งผลต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนอย่างแทจ้ริง มุ่งเน้นตอบสนองความ
ตอ้งการ พื้นฐานของคน ทั้งยุคปัจจุบนั และยุคต่อ ๆ ไปและสร้างความสมดุลระหว่าง การพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม มนุษย ์และส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่ทาํลายทรัพยากรซ่ึงจะเป็นท่ีตอ้งการของคนใน
อนาคต และไม่ทาํให้มีการสูญเสียทุนของชาติ และทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการ
พฒันาแบบยัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ีมุ่งเน้นการสร้างสมดุลในสามมิติ ดังท่ีจะได้กล่าวต่อไปน้ี
เน่ืองจากทุกดา้นลว้นแลว้แต่มีความสัมพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกนัดงัน้ี 1. มิติการพฒันาดา้นสังคมเป็น
การพฒันาคนและสงัคมใหเ้ช่ือมโยงกบัการพฒันาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได้
อย่างสมดุลโดยพฒันาคนไทยให้มีผลิตภาพสูง ข้ึนปรับตวัรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงมีสํานึก และ 
วิถีชีวิตท่ีเก้ือกูลต่อธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสท่ีจะได้รับการจัดสรรและผลประโยชน์ด้าน 
การพฒันาและคุม้ครองอยา่งทัว่ถึง และเป็นธรรมและพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งมัน่คง มีระบบการจดัการ
ทางสังคมท่ีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายรวมทั้ งมีทุนทาง สังคมท่ีอยู่หลากหลายมาใช้อย่าง
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เหมาะสม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความ 
สมานฉนัทเ์อ้ืออาทร 2. มิติการพฒันาดา้นเศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพอยา่งต่อเน่ือง
ในระยะยาวและเป็นการขยายตวัทาง เศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ การพฒันาทางเศรษฐกิจจะตอ้งเป็นไป
อย่างสมดุลและเอ้ือต่อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสามารถในการ
แข่งขนัและการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจนั้นจะตอ้งนาํมาจากกระบวนการผลิตท่ีใชเ้ทคโนโลยี
สะอาด ลดปริมาณของเสีย ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้มไม่สร้างมลพิษท่ีจะกลายมาเป็นตน้ทุนทางการ
ผลิตในระยะต่อไป รวมทั้งเป็นขอ้จาํกดัของการเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพอย่างย ัง่ยืน และ 3. 
มิติการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในขอบเขตท่ี
คงไวซ่ึ้งความหลากหลายทาง ชีวภาพและสามารถพลิกฟ้ืนใหก้ลบัสู่สภาพใกลเ้คียงกบัสภาพเดิมให้
มากท่ีสุด เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดมี้โอกาสและมีปัจจยัในการดาํรงชีพ ซ่ึงจะตอ้งปรับเปล่ียนทศันคติใน
การใชท้รัพยากรธรรมชาติมุ่งการจดัการให้เกิด สมดุลระหว่างการใชท้รัพยากรธรรมชาติไดอ้ย่าง
เก้ือกลูรวมถึงการชะลอการใชแ้ละ นาํเทคโนโลยสีะอาดมาใชใ้หม้ากท่ีสุด 
5.2.2  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนพบว่า ค่าเฉล่ียของสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ัง่ยืนสูงกว่าสภาพปัจจุบันของการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนทุกดา้น ซ่่ึงแสดงว่าการบริหารมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนในปัจจุบนัยงัไม่เป็นไปตามตามภารกิจสถาบนัอุดมศึกษา 
และมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ. ปยตุโต) ท้่ีกล่าวว่า ปรัชญาหรืออุดมการณ์ในการพฒันาจะตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานหลกัท่ีว่า
ความยติุธรรมระหว่าง 2 ยคุ หรือแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมุมมองมนุษยจ์ะตอ้งปรับเปล่ียนใหเ้ปิด
กวา้งยอม รับความจริงกบัผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีจะติดตามมากบัการกระทาํของตนมนุษยจ์ะ 
ตอ้งประสานแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ จริยศาสตร์เขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างขอ้กาํหนด
ทัว่ไปข้ึน โดยเร่ิมจากปูพื้นฐานดา้นนิเวศวิทยาและระบบนิเวศสร้างความเขา้ใจถึงปฏิสัมพนัธ์ใน 
ระหว่างส่ิงมีชีวิตด้วยกันเองและปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ต่อจากนั้นก็ช้ีเห็นถึง
หลกัการถ่ายทอดพลงังานหรือสารวฏัจกัรของสสารการให้ สสารหรือพลงังานหมุนเวียนในระบบ
นิเวศก็จะสร้างให้เกิดความคิดรวบยอดข้ึน ในระบบความคิดรวบยอดน้ีเองทาํให้พร้อมท่ีจะนาํไป
เช่ือมโยงกับประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินการพัฒนายัง่ยืน ประสบผลสําเร็จตาม
ความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยทัว่ไปหมายถึงการพฒันาให้ บรรลุถึงความตอ้งการของ
มนุษยชาติในปัจจุบนัโดยเฉพาะคนจน ในขณะเดียวกนัก็ไม่ลดทอนหรือบงัเบียดท่ีจะบรรลุความ
ตอ้งการของมนุษยใ์นรุ่นต่อไปดว้ย ซ่ึงนกันิเวศวิทยามีความเห็นว่า มนุษยจ์ะตอ้งปรับเปล่ียนวิธีคิด
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และวิธีทาง แห่งการดาํเนินชีวิตของตนในปัจจุบนัใหม่ปรับโลกทศัน์ใหม่และค่านิยมระยะสั้น ๆ  
ให้มองยาว ๆ และเน้นท่ีประโยชน์ของโลกธรรมชาติเป็นเกณฑใ์นการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะตอ้งผสม 
ผสานแนวคิดหรือพยายามให้อยู่ในกรอบแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา และสังคมวิทยา 
เพราะว่าการประสานหลกัการทั้งสามเขา้ดว้ยกนั เป็นหลกัปฏิบติัการพฒันาจะช่วยใหแ้นวทางหรือ
ทิศทางการพฒันาเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือมุ่งไปสู่จุดหมายไป สู่อนัหน่ึงอนัเดียวกนัอย่าง
สมบูรณ์ การเขียนแนวคิดท่ีนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของนิเวศวิทยาแต่ละท่านอาจจะแตกต่างกนั
แต่หวัขอ้ปลีกยอ่ยหรือประเด็นหลกั ๆ ในการเขียนท่ี Miller G.Tyler ได ้เขียนหรือแสดงออกมานั้น
ย ํ้าให้มนุษยเ์ห็นว่าการประสานหลกัการทางวิทยาศาสตร์ จริยธรรมส่ิงแวดลอ้ม และแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติอย่างผสมผสานเป็นรูปธรรมจะทาํ ให้มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มอยู่
ควบคู่กนัโดยสันติสุข สงบและยัง่ยืน และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2545) ท่ีกล่าวถึงการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการพฒันา
เพ่ือมุ่งไปสู่ความยัง่ยืนของประเทศไทยนั้นไดมี้การกาํหนดเป้าประสงคข์องการพฒันา 4 ประการ
ดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1.  คุณภาพ : สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เป็นสังคมฐานความรู้ มีการพฒันา
ศกัยภาพและการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง มีการผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพตามศกัยภาพการผลิต
ในประเทศ โดยเนน้ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัควบคู่กบัผลิตภาพ (productivity) เพ่ิมผลผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และลดมลพิษในเชิงป้องกนั 

2.  เสถียรภาพ และการปรับตวั: เศรษฐกิจเกิดการขยายตวัอยา่งมีเสถียรภาพทั้งระดบั
ภายในและภายนอกประเทศ มีการสร้างภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจยัสนับสนุน
ภายใน โดยคาํนึงขีดจาํกดัและความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด ลอ้ม 
ดว้ยการพฒันาและการบริหารจดัการเศรษฐกิจระดบัฐานรากอยา่งครบวงจร โดยมีสินคา้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีหลากหลาย มีการธาํรงไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์อนัเป็นมรดกดีงามของชาติ 

3.  การกระจายการพฒันาอยา่งเป็นธรรม: ประชากรมีสร้างความเท่าเทียมทั้งดา้นเพศ
อาชีพรายได้ การศึกษา ความตอ้งการพ้ืนฐานในการดาํรงชีพ และบริการพ้ืนฐานทางสังคม มี
โอกาสในการเขา้ถึงตลาดและการจดัสรรฐานทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมโดย คาํนึงถึง
ความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนัและสงวนรักษาทรัพยากรใหค้นรุ่นอนาคต 

4.  การมีระบบบริหารจดัการท่ีประชากรทุกภาคส่วนของสังคม มีโอกาสและสิทธิใน
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร กระบวนการตดัสินใจ และนโยบายสาธารณะแก่ประชาชน โดยผ่านการ
บริหารจดัการ การส่งเสริมและกระจายอาํนาจสู่ทอ้งถ่ินและการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการ
ของ สถาบนัการเมือง สงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 
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5.2.3  กลยทุธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน ประกอบดว้ย 
กลยุทธ์การบริหารท่ีย ัง่ยืน ดาํเนินการโดยการใช้กลยุทธ์การบริหารโดยใช้แผนเป็นฐานมีการ
วางแผนในการบริหาร โดยการมีส่วนร่วมทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในพื้นท่ีบริการ โดยนาํเอาแนวคิดหรือองค์
ความรู้พื้นฐาน หรือภูมิหลงัของทอ้งถ่ินเป็นแกนหลกัในการวางแผน การใชก้ลยทุธ์การนาํแผนไป
ใช ้โดยการนาํเอาแผนท่ีร่างข้ึนโดยทอ้งถ่ินของตนเองไปใชใ้ห้ตรงกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ท่ี
ยดึจากแนวคิดหรือองคค์วามรู้พื้นฐานหรือภูมิหลงัของทอ้งถ่ินไปใชใ้หเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน การใช้
กลยุทธ์การติดตามและประเมินผล โดยการติดตามและประเมินผลการนาํเอาแผนไปใช้ในการ
พฒันาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล และนาํมีการนาํเอาผลการติดตามและ
ประเมินผลของคณะกรรมการเขา้สู่ท่ีประชุม เพื่อดาํเนินการแกไ้ขจุดบกพร่องของแผนท่ีดาํเนินการ
อยูใ่นระยะเวลาทุก ๆ ไตรมาส กลยทุธ์การดาํเนินงานตามพนัธกิจ ดาํเนินการโดยการใชก้ลยทุธ์การ
ผลิตบณัฑิต โดยการผลิตบณัฑิตในสาขาท่ีทอ้งถ่ินมีความตอ้งการ มีการสร้างหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบั
ทอ้งถ่ินเพื่อเป็นแกนหลกัในการพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติตามนโยบาย กระตุน้ใหบ้ณัฑิตของมหาวิทยาลยั
มีความขยนัหมัน่เพียร สู้งาน มีความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ และมีความสามารถในการสร้างและใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ทั้งในการดาํรงชีวิต และการปฏิบติังานมีการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มี
ทกัษะความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีกระบวนการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรอย่างมีคุณภาพ มีการพฒันาหลกัสูตรอย่างมีมาตรฐาน ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
TQF และส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ การใชก้ลยทุธ์
ส่งเสริมการวิจยั โดยการดาํเนินการส่งเสริมการวิจยัทอ้งถ่ินโดยสถาบนัร่วมกบัทอ้งถ่ิน ร่วมกนั
สร้างแนวทางในการส่งเสริมการวิจยัของทอ้งถ่ิน พฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัของบุคลากร ปรับ
รูปแบบการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือในการ ส่งเสริมงานวิจยัดา้นอตัลกัษณ์ ดา้นการ
จดัการเรียนการสอนพฒันาสมรรถนะดา้นการวิจยั สร้างความเขม้แขง็ทางวิชาการ มีการประสาน
ความร่วมมือเครือข่ายสนับสนุนการวิจัยแบบพหุภาคีเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน และส่งเสริมการ
เผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรู้ และบริหารจดัการงานวิจยัดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การใชก้ลยุทธ์การให้บริการทางวิชาการแก่ทอ้งถ่ิน โดยการเปิดศูนยย์่อยเพ่ือให้บริการขอ้มูลทาง
วิชาการแก่ทอ้งถ่ิน และสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละทอ้งถ่ินโดยมุ่งใหท้อ้งถ่ินเป็นแกนนาํ
ในการสร้างงานวิชาการ มีการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจยั ด้านทาํนุบาํรุงศิลปะและ
วฒันธรรม  ตลอดจนผลงานนวตักรรม ผลงานเชิงบูรณาการ และผลงานเชิงประยกุตใ์ห้กบัทอ้งถ่ิน 
สังคม ภายในประเทศและต่างประเทศ มีการส่งเสริมงานวิจยัเชิงประยุกต์ และเชิงพฒันาให้มี
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มาตรฐาน และไดรั้บรางวลั พฒันาการประยกุตใ์ชผ้ลงานวิจยัในการใหบ้ริการวิชาการ และวิชาชีพ 
เสริมสร้างความรู้ให้แก่ทอ้งถ่ินในเครือข่าย สนับสนุนการแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการกบั
เครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ และ การฝึกอบรมทกัษะการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพให้กบั
บุคลากร ซ่ึงกลยุทธ์ คือ แบบแผนดา้นพฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ืองในแต่ละ
ช่วงเวลา ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าการวางแผนงานในอนาคตจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงวิวฒันาการขององคก์ารท่ี
สืบเน่ืองจากอดีต และขณะเดียวกนับทบาทของผูบ้ริหารในการวางแผนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจาํเป็นตอ้ง
คาํนึงถึงความสามารถหรือความคาดหวงัของผูป้ฏิบติัดว้ย เพราะในหลายกรณี เจตนารมณ์เชิงกล
ยุทธ์หรือส่ิงท่ีผูบ้ริหารตั้งใจจะทาํอาจจะเป็นไปไม่ได ้แต่ผูป้ฏิบติัอาจใชค้วามชาํนาญดา้นต่างๆ 
ปรับกลยุทธ์ในระหว่างปฏิบัติอาจจะเป็นไปไม่ได้ แต่ผูป้ฏิบติัอาจใช้ความชํานาญด้านต่าง ๆ  
ปรับกลยุทธ์ในระหว่างปฏิบติัจนกลายเป็นกลยุทธ์ทีเกิดข้ึนไดจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Wheelen, & Hunger (1995, p. 3) ไดก้ล่าวถึง การบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นการกาํหนดการดาํเนินการ
ขององคก์ารเพื่อบรรลุผา่นในระยะยาวขององคก์าร รวมถึงการวิเคราะห์ ศึกษาสภาพแวดลอ้ม การ
กาํหนดกลยทุธ์ การนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั การประเมินผลและควบคุมกลยทุธ์ การศึกษาถึงการ
จดัการเชิงกลยทุธ์และตอ้งมีการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก เพื่อหาโอกาสและ
อุปสรรคและประเมินสภาพแวดลอ้ม ภายในเพื่อหาจุดเด่นและจุดดอ้ย ซ่ึงวิธีการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
จาํเป็นตอ้งเร่ิมจากสร้างรากฐานความคิดใหม่ข้ึนมาก่อน การฝึกฝนพฒันาตนเองของมนุษยเ์ป็น
หลกัแกนกลางท่ีสําคญัท่ีสุด และเคร่ืองวดัการพฒันาของมนุษยท่ี์แทจ้ริง คือ การมีความสามารถ 
ยิ่ง ๆ ข้ึนไปในการทาํให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์และส่ิงทั้ งหลายเก้ือกูลประโยชน์กันมากข้ึน  
เบียดเบียนกนัน้อยลง ทาํให้โลกอุดมสมบูรณ์ งดงาม เหมาะแก่การอยู่อาศยัอย่างผาสุกมากยิ่งข้ึน 
ดงันั้นเพื่อให้เกิดการพฒันามนุษยจ์ะตอ้งจดัให้มีการศึกษา เพราะการศึกษาหมายถึงการพฒันาคน 
ซ่ึงไดย้อมรับแลว้ว่าเป็นแกนกลางของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีการปลูกฝังความรัก ความหวงแหนใน
สภาพแวดล้อมท้องถ่ินตน ช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบและมีส่วน ร่วมในการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเร่ิมจากบา้นโรงเรียนและชุมชนการสร้างจิตสาํนึกและคุณธรรมในการดาํเนินชีวิต
ให้อุปโภคบริโภคอยา่งเหมาะสม มีความพอดี และพอเพียงตามความตอ้งการ มีความรู้ความเขา้ใจ
ในสภาพแวดลอ้มท่ีสมัพนัธ์กนัทั้งระบบจนพฒันาควบคู่กา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสมได้โดยไม่ ก่อให้ เ กิดผลเสียต่อ ส่ิงแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยดัและใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นการพฒันา และอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยนื 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจยั เร่ือง กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่าง

ย ัง่ยนื ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
5.3.1  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 

1.  องคป์ระกอบของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน
ทั้ ง 6 ด้านท่ีคน้พบมีความครอบคลุมการบริหารให้มีความยัง่ยืนแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏยงัไม่
สามารถดาํเนินการไดต้ามเจตจาํนงคข์องการพฒันา ดงันั้นเพื่อให้ทอ้งถ่ินมีความยัง่ยืนมากกว่า
สภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัมหาวิทยาลยัราชภฏัควรกาํหนดเป้าหมายท่ีสูงกวา่ในปัจจุบนั 

2.  สภาพปัจจุบนัของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 
ยงัอยูใ่นระดบัมากเท่านั้นซ่ึงตามความเป็นจริงควรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้น มหาวิทยาลยัราชภฏั
ตอ้งกาํหนดแผนยทุธศาสตร์ 10 - 15 ปี เพื่อเนน้ใหมี้การพฒันาการบริหารในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษากลยุทธ์ในการบริหารงานเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใน

ทอ้งถ่ินความรับผดิชอบ 
2.  ควรมีการศึกษาแนวทางในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยกระบวนการพึ่งตนเองตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
สภาพปัจจุบนัและสภาพที่พงึประสงค์ของการบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันา

ท้องถิน่อย่างยัง่ยนื 
 

คาํช้ีแจง 
 1. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา
การจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มีวตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 2. ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเ พ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย ั่งยืน   ขอความกรุณาท่านช่วยตอบ
แบบสอบถามทุกตอน ทุกขอ้ ตามสภาพจริงใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านใหม้ากท่ีสุด เพราะขอ้มูลท่ี
เป็นจริงของท่านจะมีคุณค่าอยา่งยิ่งต่องานวิจยั  และจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืในภาพรวมต่อไป การตอบ แบบสอบถามคร้ังน้ีจะ
ไม่มีผลกระทบต่อท่านและการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด เพราะผูว้ิจยัจะนาํไปวิเคราะห์และ
เสนอผลในภาพรวมเท่านั้น 
 3. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น  3  ตอน   
  ตอนท่ี  1  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู ้ตอบแบบสอบถาม  โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)  ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ วฒิุการศึกษาสูงสุด  ตาํแหน่งปัจจุบนั  และระยะเวลาในการทาํงาน 
  ตอนท่ี   2   ข้อมูลเ ก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื  โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating  scale)  5  ระดบั 
  ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
 4.  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาของท่านใน
การตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี  และพร้อมทั้งกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ส่งกลบัคืน
ผูว้ิจยั  โดยใส่ซองท่ีผูว้ิจยัไดติ้ดแสตมป์เรียบร้อยแลว้ส่งคืนไปรษณียถึ์งผูว้ิจยั 

นางสาวปนิดา  เน่ืองพะนอม 
นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาการจดัการการศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่ 1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ตามความเป็นจริง 
1.  เพศ 
   ชาย    หญิง 
2.  อาย ุ 
   ไม่เกิน  40  ปี   41 – 45  ปี   

  46 – 50  ปี    51 – 55  ปี 
   56  ปีข้ึนไป 
3.  วฒิุการศึกษาสูงสุด 
   ปริญญาตรี    ปริญญาโท   
   ปริญญาเอก 
4.  ตาํแหน่งปัจจุบนั 
   อธิการบดี     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   รองอธิการบดีท่ีเก่ียวขอ้งดูแล   คณบดีท่ีรับผิดชอบ 

       เก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน 
   ประธานสภาคณาจารย ์   ผูแ้ทนคณาจารยใ์นสภาคณาจารย ์
5.  ระยะเวลาในการทาํงาน 
   ไม่เกิน  10  ปี    11 – 20  ปี 
   21 – 30  ปี     31  ปี  ข้ึนไป 
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ตอนที ่ 2  ความคดิเห็นเกีย่วกบัสภาพปัจจุบันและสภาพทีพ่งึประสงค์ของการบริหารมหาวทิยาลยัราช
ภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามน้ี  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale)  5  ระดบั  โปรดทาํ
เคร่ืองหมาย   ลงในช่องของระดบัคะแนน  ซ่ึงตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านต่อสภาพปัจจุบนั
และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน  โดย
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 
   ระดบั 5 หมายถึง  ระดบัสภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   ระดบั 4 หมายถึง  ระดบัสภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคม์าก 
   ระดบั 3 หมายถึง  ระดบัสภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคป์านกลาง 
   ระดบั 2 หมายถึง  ระดบัสภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคน์อ้ย 
   ระดบั 1 หมายถึง  ระดบัสภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคน์อ้ยท่ีสุด 
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การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

สภาพปัจจุบนั 
สภาพ 

ทีพ่งึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การพฒันาทีมี่ความยัง่ยนืทางด้านเศรษฐกจิ           

1.  มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการวางแผนการบริหารดา้นการผลิต
บณัฑิตใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

2.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการวิจยั
ใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

3.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจ 

          

4.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจ 

          

5.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการผลิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจ 

          

6. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการบริหารดา้นการผลิตบณัฑิตใหมี้
ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

7.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการวิจยัใหมี้ความ
ย ัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

8.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

9.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

10.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 
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การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

สภาพปัจจุบนั 
สภาพ 

ทีพ่งึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

11. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ผลิตบณัฑิตใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

12.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
วิจยัใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

13.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจ 

          

14.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจ 

          

15.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความย ัง่ยนื
ทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

16.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

17.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจเพื่อใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

18.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม
เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

          

19.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจ 
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การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

สภาพปัจจุบนั 
สภาพ 

ทีพ่งึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

การพฒันาทีย่ัง่ยนืทางด้านสังคม           

20.  มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ผลิตบณัฑิตใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

21.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
วิจยัใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

22.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

23.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

24.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความย ัง่ยนื
ทางดา้นสงัคม 

          

25. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการบริหารดา้นการผลิตบณัฑิตให้
มีความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

26.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการวจิยัใหมี้ความ
ย ัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

27.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

28.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

29.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

30. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ผลิตบณัฑิตใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 
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การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

สภาพปัจจุบนั 
สภาพ 

ทีพ่งึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

31.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
วิจยัใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

32.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

33.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

34.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการผลิต
ครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

35.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

36.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจเพื่อความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

37.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม
เพื่อความย ัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

38.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใหเ้กิดความย ัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

          

การพฒันาทีมี่ความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม           

39.  มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ผลิตบณัฑิตเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ความยัง่ยนื
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

          

40.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
วิจยัใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

สภาพปัจจุบนั 
สภาพ 

ทีพ่งึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

41.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

          

42.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

          

43.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความย ัง่ยนื
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

          

44. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการบริหารดา้นการผลิตบณัฑิตเพ่ือ
การพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

          

45.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการวจิยัเพ่ือการ
พฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

          

46.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

          

47.   มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

          

48.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

          

49. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ผลิตบณัฑิตใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

          

50.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
วิจยัใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

สภาพปัจจุบนั 
สภาพ 

ทีพ่งึประสงค์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

51.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

          

52.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

          

53.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความย ัง่ยนื
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

          

54.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

          

55.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจเพ่ือใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

          

56.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม
เพ่ือใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

          

57.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ตอนที ่ 3  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 

อยา่งย ัง่ยนื 

1. การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัดา้นการผลิตบณัฑิตเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
2.  การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัดา้นการวิจยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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3.  การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่ง
ย ัง่ยนื 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
4.  การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



153 

5.  การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่ง
ย ัง่ยนื 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 
6.  การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัดา้นการบริหารดา้นปรับปรุง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการ
พฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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7.  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิยั 
สภาพปัจจุบนัและสภาพที่พงึประสงค์ของการบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

เพือ่การพฒันาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื 
 

คาํช้ีแจง 
1. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา

การจดัการการศึกษา  วิทยาลยัครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันากลยทุธ์

การบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

2.  ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการ

บริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื  ขอความกรุณาท่านในการใหส้มัภาษณ์ใน

ประเดน็คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืท่ีผูว้ิจยัได้

กาํหนดไวใ้นแบบสมัภาษณ์ฉบบัน้ี 

 

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือและใหค้วามอนุเคราะห์ 

 

นางสาวปนิดา  เน่ืองพะนอม 

นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาการจดัการการศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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แบบสัมภาษณ์ 
สภาพปัจจุบันและสภาพทีพ่งึประสงค์ของการบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

เพือ่การพฒันาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื 
 

ช่ือ.................................................................นามสกลุ........................................................................ 
ตาํแหน่ง............................................................................................................................................... 
สถานท่ีทาํงาน...................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์................................................................โทรสาร................................................. 
วนัท่ีใหก้ารสมัภาษณ์.......................เดือน...................................พ.ศ...................เวลา........................ 
สถานท่ีใหก้ารสมัภาษณ์...................................................................................................................... 
 
คาํถามการสัมภาษณ์ (การบริหารด้านการผลติบัณฑติ) 

1. ในฐานะท่ีท่านเป็นผูบ้ริหารและมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัท่านไดก้าํหนดใหม้หาวิทยาลยัราชภฏัมีนโยบายการบริหารดา้นการผลิตบณัฑิตเพ่ือการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนือยา่งไร 

2.  จากนโยบายการบริหารดา้นการผลิตบณัฑิตเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนท่านคิดว่า  
ความสาํเร็จในการปฎิบติัตามนโยบาย ของมหาวิทยาลยัราชภฏัทาํไดม้ากนอ้ยเพียงใดและอยา่งไร 

3.  ท่านคิดว่าส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัควรมีการพฒันาการบริหารดา้นการผลิตบณัฑิตเพื่อ
แสดงถึงอตัลกัษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืนในเร่ืองใด และ
อยา่งไร 

 
คาํถามการสัมภาษณ์ (การบริหารด้านการวจิัย) 

1. ในฐานะท่ีท่านเป็นผูบ้ริหารและมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัท่านไดก้าํหนดให้มหาวิทยาลยัราชภฏัมีนโยบายการบริหารดา้นการการวิจัยเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนือยา่งไร 

2.  จากนโยบายการบริหารด้านการการวิจัยเพ่ือการพฒันาท้องถ่ินอย่างย ัง่ยืนท่านคิดว่า
ความสาํเร็จในการปฏิบติัตามนโยบายของมหาวิทยาลยัราชภฏัทาํไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และอยา่งไร 
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3.  ท่านคิดว่าส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัควรมีการพฒันาการบริหารดา้นการวิจยัเพื่อแสดงถึง           
อตัลกัษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนืในเร่ืองใด และอยา่งไร 

 
คาํถามการสัมภาษณ์ (การบริหารด้านการให้บริการทางวชิาการแก่สังคม) 

1. ในฐานะท่ีท่านเป็นผูบ้ริหารและมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัท่านไดก้าํหนดให้มหาวิทยาลยัราชภฏัมีนโยบายการบริหารดา้นการให้บริการทางวิชาการแก่
สงัคมเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนือยา่งไร 

2.  จากนโยบายการบริหารดา้นการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่ง
ย ัง่ยืนท่านคิดว่าความสาํเร็จในการปฏิบติัตามนโยบายของมหาวิทยาลยัราชภฏัทาํไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
และอยา่งไร 

3.  ท่านคิดว่าส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัควรมีการพฒันาการบริหารด้านการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมเพ่ือแสดงถึงอตัลกัษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอย่าง
ย ัง่ยนืในเร่ืองใด และอยา่งไร 

 
คาํถามการสัมภาษณ์ (การบริหารด้านการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม) 

1. ในฐานะท่ีท่านเป็นผูบ้ริหารและมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายของมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัท่านไดก้าํหนดให้มหาวิทยาลยัราชภฏัมีนโยบายการบริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนือยา่งไร 

2.  จากนโยบายการบริหารดา้นการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน
ท่านคิดว่าความสาํเร็จในการปฏิบติัตามนโยบายของมหาวิทยาลยัราชภฏัทาํไดม้ากนอ้ยเพียงใด  และ
อยา่งไร 

3.   ท่านคิดว่าส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีการพัฒนาการบริหารด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวฒันธรรมเพ่ือแสดงถึงอตัลกัษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอย่าง
ย ัง่ยนืในเร่ืองใด และอยา่งไร 
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คาํถามการสัมภาษณ์ (การบริหารด้านการผลติครูและส่งเสริมวทิยฐานะครู) 
1. ในฐานะท่ีท่านเป็นผูบ้ริหารและมีส่วนเก่ียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายของมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัท่านไดก้าํหนดให้มหาวิทยาลยัราชภฏัมีนโยบายการบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะครูเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนือยา่งไร 

2.  จากนโยบายการบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน
อย่างย ัง่ยืนท่านคิดว่าความสําเร็จในการปฏิบติัตามนโยบายของมหาวิทยาลยัราชภฏัทาํไดม้ากน้อย
เพียงใด  และอยา่งไร 

3.  ท่านคิดว่าส่ิงท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัควรมีการพฒันาการบริหารดา้นการผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครูเพ่ือแสดงถึงอตัลกัษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน
ในเร่ืองใด และอยา่งไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขอขอบพระคุณอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ 
ปนิดา  เน่ืองพะนอม  นกัศึกษาปริญญาเอก  สาขาการจดัการการศึกษา  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

DPU



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ทองหล่อ วงษอิ์นทร์ ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์จนัทร์เรือง อาจารยป์ระจาํสาขาหลกัสูตรและการสอน  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาธร ทรัพยร์วงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
4. อาจารย ์ดร.เฉลิมชยั หาญกลา้ รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
5. อาจารย ์ดร.เนติ เฉลยวาเรศ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
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ภาคผนวก ค 
ผลการประเมนิเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยัของผู้เช่ียวชาญ 
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ตอนที ่ 2  ความคดิเห็นเกีย่วกบัสภาพปัจจุบันและสภาพทีพ่งึประสงค์ของการบริหารมหาวทิยาลยัราช
ภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามน้ี  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale)  5  ระดบั  โปรดทาํ
เคร่ืองหมาย   ลงในช่องของระดบัคะแนน  ซ่ึงตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านต่อสภาพปัจจุบนั
และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน  โดย
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 
   ระดบั 5 หมายถึง  ระดบัสภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   ระดบั 4 หมายถึง  ระดบัสภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคม์าก 
   ระดบั 3 หมายถึง  ระดบัสภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคป์านกลาง 
   ระดบั 2 หมายถึง  ระดบัสภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคน์อ้ย 
   ระดบั 1 หมายถึง  ระดบัสภาพปัจจุบนั/สภาพท่ีพึงประสงคน์อ้ยท่ีสุด 
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การบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 
R  IOC 

1 2 3 4 5 

การพฒันาทีมี่ความยัง่ยนืทางด้านเศรษฐกจิ        

1.  มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ผลิตบณัฑิตใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
วิจยัใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความย ัง่ยนื
ทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการบริหารดา้นการผลิตบณัฑิตให้
มีความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการวิจยัใหมี้ความ
ย ัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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การบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 
R  IOC 

1 2 3 4 5 

11. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การผลิตบณัฑิตใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การวิจยัใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนื
ทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

15.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความยัง่ยนื
ทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

16.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

17.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจเพื่อใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

18.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม
เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืทางดา้นเศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

19.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้น
เศรษฐกิจ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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การบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 
R  IOC 

1 2 3 4 5 

การพฒันาทีย่ัง่ยนืทางด้านสังคม        

20.  มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ผลิตบณัฑิตใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

21.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
วิจยัใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

22.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

23.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
สงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

24.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความย ัง่ยนื
ทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

25. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการบริหารดา้นการผลิตบณัฑิต
ใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

26.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการวจิยัใหมี้
ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

27.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

28.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

29.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

30. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การผลิตบณัฑิตใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

 

DPU



166 

การบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 
R  IOC 

1 2 3 4 5 

31.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การวิจยัใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

32.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
สงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

33.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
สงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

34.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้นการ
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
สงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

35.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของ
รัฐบาลเพ่ือใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

36.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจเพื่อความยัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

37.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม
เพื่อความย ัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

38.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใหเ้กิดความย ัง่ยนืทางดา้นสงัคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

การพฒันาทีมี่ความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม        
39.  มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ

ผลิตบณัฑิตเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ความยัง่ยนื
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

40.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
วิจยัใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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การบริหารมหาวทิยาลยัราชภัฏเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

ผู้เช่ียวชาญ (คนที)่ 
R  IOC 

1 2 3 4 5 

41.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนื
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

42.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

43.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการวางแผนการบริหารดา้นการ
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความย ัง่ยนื
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

44. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการบริหารดา้นการผลิตบณัฑิต
เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ความย ัง่ยนืทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

45.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการวจิยัเพ่ือการ
พฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

46.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการใหบ้ริการ
ทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

47.   มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

48.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการบริหารดา้นการผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

49. มหาวิทยาลยัราชภฎัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การผลิตบณัฑิตใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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การบริหารมหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนื 

ผู้เช่ียวชาญ (คนท่ี) 
R  IOC 

1 2 3 4 5 
50.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้น

การวิจยัใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

51.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคมใหมี้ความยัง่ยนื
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

52.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

53.  มหาวิทยาลยัราชภฏัมีการประเมินผลการบริหารดา้น
การผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูใหมี้ความยัง่ยนื
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

54.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาลเพ่ือใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

55.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจเพ่ือใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

56.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม
เพ่ือใหมี้ความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

57.  มหาวิทยาลยัมีการบริหารท่ีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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