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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัและอนาคตที่คาดหวัง และวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในปี 2561-2565 วิธีดําเนินการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
ปัจจุบันมีโครงสร้างองค์กรแบบแนวด่ิง โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดนโยบายแต่มีปัญหาในการถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ อย่างไรก็ดีการบริหารพันธกิจในภาพรวมมีประสิทธิภาพดี และมีการทํางานเป็นเครือข่ายวิชาการ
แบบบูรณาการ พบข้อคิดเห็นท่ีแสดงถึงความไม่เชื่อม่ันต่อระบบและกลไกการสรรหาผู้บริหาร และความคาดหวัง
ท่ีสําคัญ ได้แก่ การกระจายอํานาจ การนําองค์กรสู่สากล การมีแผนท่ีการเดินของยุทธศาสตร์ การวัดคุณภาพ
ของบัณฑิตจากผู้ประกอบการ การสร้างงานวิจัยทีส่นับสนุนนโยบายของจังหวัด การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาชุมชนและบริหารองค์กร การเป็นแหล่งข้อมูลเมืองมรดกโลก การผลิตครูแบบข้ามคณะ และ
การสร้างเครือข่ายวิชาการข้ามมหาวิทยาลัย ส่วนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลด์ 4.0 โดยเพ่ิมการกระจายอํานาจและแก้ไขข้อบังคับหรือกระบวนการสรรหา
ผู้บริหารให้ยุติธรรม ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ก็จะคํานึงถึงท่ีตั้งและชุมชนมากข้ึนโดยใช้คณะเป็นกลไกการ
ทํางานร่วมกับการทํางานแบบข้ามคณะ ในขณะที่การสอนจะเป็นแบบบูรณาการกับการทํางานพร้อมสร้าง
คุณลักษณะไทยให้แก่นักศึกษา มีการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมจากการเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อพัฒนาชุมชน 
มุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และสร้างชื่อเสียงเพื่อการ
ยอมรับมากข้ึน 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the current conditions and future prospects analyzed 
to the changing trend of Kamphaeng Phet Rajabhat University which expected to occur in 
2018-2022. The research method is divided into 2 steps according to purpose. The data were 
collected through questionnaires and in-depth interviews, by analyzing the data to see an 
average, standard deviation, and content analysis. The research found that the current state of 
the organization structure is vertical. The university council is the policy maker, but there is a 
problem in conveying the practice. However, the overall mission management was effective 
and it worked as an integrated academic network. There were comments expressing disbelief 
in the system and the mechanism for recruiting executives, and important expectations 
include decentralization. For this case, it drove the organizations to the world strategic quality 
measurement of graduates from entrepreneurs by creating research supporting the provincial 
policy, applying sufficiency economy philosophy to community development and corporate 
governance, including associating with world heritage sites across-faculty production and 
building academic networks across campus. The changing trend was to restructure the 
organization in line with the Thai 4.0 policy by increasing decentralization and amending the 
regulations or the process of recruiting executives for fairness. Policy and strategy were more 
about location and community, using faculty as a mechanism to work with cross-faculty work 
while the teaching was integrated with the work to create Thai features for students. 
Innovation and value were added as a world heritage city for community development. The 
oriented development viewed as an electronic university with emphasis on interactions 
between personnel and built a reputation for acceptance. 
 

Keywords : Kamphaeng Phet Rajabhat University / Policy / Strategy 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา   
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ และมีอิทธิพลต่อการเตรียมการ

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ซ่ึง
นักวิชาการเช่ือว่า มหาวิทยาลัยเปรียบเหมือนแหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์ของการสร้างชาติ โดยสิ่งท่ีทําในปัจจุบันจะ
ปรากฏเป็นอนาคตของสังคม (Chareonwongsak, K., 2012, p.106) และยังเป็นส่วนสําคัญในการปฏิรูป
ประเทศ (Wasi, P., 2014, p.2) อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของโลกก็มีผลทําให้มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน โดยคาดว่าในอนาคตจะมีมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาจัดต้ังในประเทศไทย ซ่ึง
ถ้าบางมหาวิทยาลัยคุณภาพไม่ดีพอก็อาจทําให้ถูกควบรวมกิจการหรือต้องถูกระงับการจัดการศึกษา ดังน้ัน
ผู้บริหารจึงจะต้องทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงท่ีถูกต้องและทราบวิธีท่ีจะจัดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิผล ท้ังจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย (Chaiworakul, S., 2558) 

อย่างไรก็ดีกลับพบว่า มหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีทักษะในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงน้อยลง 
โดยข้อมูลรายงานการแข่งขันระดับโลก 2014-2015 พบว่า คุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศไทยมี
ความสามารถในการตอบสนองต่อตลาดแรงงานลดลงจากปีท่ีผ่านมา 9 อันดับ เป็นอันดับท่ี 87 ของโลก 

(Schwab, K., 2015, p.29) นอกจากนี้ธนาคารโลกยังพบว่า ประเทศไทยมีคนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยจํานวนมาก
จนมีบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานจาํนวนมาก แต่บัณฑิตท่ีผลิตมีทักษะที่นายจ้างต้องการและมีความสามารถลดลง 
(Lathapipat, D., 2016, July 12) ซ่ึงสอดคล้องกับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีกล่าวว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มีความไม่สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของพื้นท่ีมีปัญหาด้านคุณภาพ ขาดการพัฒนางานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้ การผลิตบัณฑิตท่ีไม่ค่อยมีคุณภาพ มีการผลิตบัณฑิตเหมือนกัน
หมดและผลิตเป็นจํานวนมาก (Office of the Education Council, 2016a, pp.53-54) อีกท้ังยังมีข้อมูลว่า ใน
ปี 2558 พบว่า กระทรวงศึกษาธิการมีประเด็นการร้องเรียนความไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดใน
มหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 80 (Office of the Minister, 2015) ซ่ึงสอดคล้องกับ (Panich, V., 2010, p.21) 
ท่ีวิเคราะห์ว่า มหาวิทยาลัยกําลังถูกครอบงําด้วยความโลภและมีการสร้างระบบท่ีเลวร้าย คือระบบเพ่ือ
ผลประโยชน์ของสถาบันหรือเพ่ือผลประโยชน์ของคนเพียงบางกลุ่มท่ียึดอํานาจภายในมหาวิทยาลัยนั้นได้ 

ปัจจุบันได้มีความพยายามในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มี
นโยบายท่ีมีประเด็นหลักประเด็นหนึ่งคือ อุดมศึกษาเป็นเลิศ (Re-profiling) โดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งควรกําหนด
จุดเน้นในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย เพ่ือสร้างความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญ (Ratanasuwan, D., 2015, 
p.3) และกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 ปี (ปี 2560-2574) ก็กําหนดมีจุดเน้นท่ีสําคัญ เช่น การนิยาม
อุดมศึกษาใหม่ การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาท้ังการปรับโครงสร้าง อํานาจหน้าท่ีระบบการจัดสรรทรัพยากร 
รวมท้ังทบทวนการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการทบทวนสภาพแวดล้อมวิเคราะห์ข้อจํากัดในด้านต่างๆ  
เป็นต้น (Ministry of Education, 2015) อย่างไรก็ดี (Wasi, P., 2014, pp.4-5, 12-13) ได้เสนอแนวทางในการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยว่า ควรมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับ การบริหารองคาพยพของมหาวิทยาลัยการบริหารนโยบาย 
การบริหารพันธกิจ และกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ท่ีมีพันธกิจร่วมกันคือ มุ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาร่วมกันคือ ต้องมีการกําหนดทิศทางของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจน มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยคํานึงถึงศักยภาพ
และอัตตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีการสรรหาผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพ่ือบริหาร
มหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนดไว้ (Ruchuphan, M., et al., 2011, p.2) โดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชรดําเนินงานตามปรัชญาคือ มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนสร้างศักยภาพให้เป็นขุม
พลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน ผลิตกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นท่ีจิตสํานึกในการ
รับใช้ท้องถ่ินและประเทศชาติควบคู่กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดีก็พบว่า มหาวิทยาลัยมีภัย
คุกคามท่ีเกิดจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ท่ีเข้ามาแย่งชิงนักศึกษา การลดลงของประชากร และความเข้าใจของ
ท้องถ่ินต่อบทบาทมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งบั่นทอนการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (Kamphaeng Phet 
Rajabhat University, 2016, p.14) ดังนั้นเม่ือพิจารณาจากพันธกิจและแนวทางการพัฒนาร่วมกันของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย และปรัชญาและภัยคุกคามของมหาวิทยาลัย จึงควรท่ีจะมีการทบทวนเพื่อสร้างนิยามใหม่ (Re-
profiling) ท่ีเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเพาะเมล็ดพันธ์ุของการสร้างชาติและเป็นอนาคตของสังคม 

ด้วยความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงจะทําการศึกษาสภาพปัจจุบัน อนาคต
ท่ีคาดหวัง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยผู้วิจัยจะประยุกต์กรอบการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยของ (Wasi, P., 2014) ท่ีประกอบด้วย การบริหารระบบความสัมพันธ์ภายในองค์กรของ
มหาวิทยาลัย การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การบริหารพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
การบริหารกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ มาเป็นตัวแปรหลักในการศึกษา และใช้กระบวนการวิจัยทั้งเชิง
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the current conditions and future prospects analyzed 
to the changing trend of Kamphaeng Phet Rajabhat University which expected to occur in 
2018-2022. The research method is divided into 2 steps according to purpose. The data were 
collected through questionnaires and in-depth interviews, by analyzing the data to see an 
average, standard deviation, and content analysis. The research found that the current state of 
the organization structure is vertical. The university council is the policy maker, but there is a 
problem in conveying the practice. However, the overall mission management was effective 
and it worked as an integrated academic network. There were comments expressing disbelief 
in the system and the mechanism for recruiting executives, and important expectations 
include decentralization. For this case, it drove the organizations to the world strategic quality 
measurement of graduates from entrepreneurs by creating research supporting the provincial 
policy, applying sufficiency economy philosophy to community development and corporate 
governance, including associating with world heritage sites across-faculty production and 
building academic networks across campus. The changing trend was to restructure the 
organization in line with the Thai 4.0 policy by increasing decentralization and amending the 
regulations or the process of recruiting executives for fairness. Policy and strategy were more 
about location and community, using faculty as a mechanism to work with cross-faculty work 
while the teaching was integrated with the work to create Thai features for students. 
Innovation and value were added as a world heritage city for community development. The 
oriented development viewed as an electronic university with emphasis on interactions 
between personnel and built a reputation for acceptance. 
 

Keywords : Kamphaeng Phet Rajabhat University / Policy / Strategy 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา   
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ และมีอิทธิพลต่อการเตรียมการ

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้สามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ซ่ึง
นักวิชาการเชื่อว่า มหาวิทยาลัยเปรียบเหมือนแหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์ของการสร้างชาติ โดยสิ่งท่ีทําในปัจจุบันจะ
ปรากฏเป็นอนาคตของสังคม (Chareonwongsak, K., 2012, p.106) และยังเป็นส่วนสําคัญในการปฏิรูป
ประเทศ (Wasi, P., 2014, p.2) อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงของโลกก็มีผลทําให้มหาวิทยาลัยต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน โดยคาดว่าในอนาคตจะมีมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาจัดตั้งในประเทศไทย ซ่ึง
ถ้าบางมหาวิทยาลัยคุณภาพไม่ดีพอก็อาจทําให้ถูกควบรวมกิจการหรือต้องถูกระงับการจัดการศึกษา ดังนั้น
ผู้บริหารจึงจะต้องทราบวิธีการค้นหาการเปลี่ยนแปลงท่ีถูกต้องและทราบวิธีท่ีจะจัดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิผล ท้ังจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย (Chaiworakul, S., 2558) 

อย่างไรก็ดีกลับพบว่า มหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีทักษะในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงน้อยลง 
โดยข้อมูลรายงานการแข่งขันระดับโลก 2014-2015 พบว่า คุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศไทยมี
ความสามารถในการตอบสนองต่อตลาดแรงงานลดลงจากปีท่ีผ่านมา 9 อันดับ เป็นอันดับท่ี 87 ของโลก 

(Schwab, K., 2015, p.29) นอกจากนี้ธนาคารโลกยังพบว่า ประเทศไทยมีคนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยจํานวนมาก
จนมีบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานจาํนวนมาก แต่บัณฑิตท่ีผลิตมีทักษะที่นายจ้างต้องการและมีความสามารถลดลง 
(Lathapipat, D., 2016, July 12) ซ่ึงสอดคล้องกับ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีกล่าวว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มีความไม่สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของพื้นท่ีมีปัญหาด้านคุณภาพ ขาดการพัฒนางานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้ การผลิตบัณฑิตท่ีไม่ค่อยมีคุณภาพ มีการผลิตบัณฑิตเหมือนกัน
หมดและผลิตเป็นจํานวนมาก (Office of the Education Council, 2016a, pp.53-54) อีกทั้งยังมีข้อมูลว่า ใน
ปี 2558 พบว่า กระทรวงศึกษาธิการมีประเด็นการร้องเรียนความไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดใน
มหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 80 (Office of the Minister, 2015) ซ่ึงสอดคล้องกับ (Panich, V., 2010, p.21) 
ท่ีวิเคราะห์ว่า มหาวิทยาลัยกําลังถูกครอบงําด้วยความโลภและมีการสร้างระบบท่ีเลวร้าย คือระบบเพ่ือ
ผลประโยชน์ของสถาบันหรือเพ่ือผลประโยชน์ของคนเพียงบางกลุ่มท่ียึดอํานาจภายในมหาวิทยาลัยนั้นได้ 

ปัจจุบันได้มีความพยายามในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัย โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มี
นโยบายท่ีมีประเด็นหลักประเด็นหนึ่งคือ อุดมศึกษาเป็นเลิศ (Re-profiling) โดยมหาวิทยาลัยทุกแห่งควรกําหนด
จุดเน้นในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย เพ่ือสร้างความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญ (Ratanasuwan, D., 2015, 
p.3) และกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 ปี (ปี 2560-2574) ก็กําหนดมีจุดเน้นท่ีสําคัญ เช่น การนิยาม
อุดมศึกษาใหม่ การเปลี่ยนแปลงระบบอุดมศึกษาท้ังการปรับโครงสร้าง อํานาจหน้าท่ีระบบการจัดสรรทรัพยากร 
รวมท้ังทบทวนการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการทบทวนสภาพแวดล้อมวิเคราะห์ข้อจํากัดในด้านต่างๆ  
เป็นต้น (Ministry of Education, 2015) อย่างไรก็ดี (Wasi, P., 2014, pp.4-5, 12-13) ได้เสนอแนวทางในการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยว่า ควรมีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับ การบริหารองคาพยพของมหาวิทยาลัยการบริหารนโยบาย 
การบริหารพันธกิจ และกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ท่ีมีพันธกิจร่วมกันคือ มุ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนาร่วมกันคือ ต้องมีการกําหนดทิศทางของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจน มีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจโดยคํานึงถึงศักยภาพ
และอัตตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย และมีการสรรหาผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ เพ่ือบริหาร
มหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนดไว้ (Ruchuphan, M., et al., 2011, p.2) โดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชรดําเนินงานตามปรัชญาคือ มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนสร้างศักยภาพให้เป็นขุม
พลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน ผลิตกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นท่ีจิตสํานึกในการ
รับใช้ท้องถ่ินและประเทศชาติควบคู่กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ดีก็พบว่า มหาวิทยาลัยมีภัย
คุกคามท่ีเกิดจากมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ท่ีเข้ามาแย่งชิงนักศึกษา การลดลงของประชากร และความเข้าใจของ
ท้องถ่ินต่อบทบาทมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งบั่นทอนการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (Kamphaeng Phet 
Rajabhat University, 2016, p.14) ดังนั้นเม่ือพิจารณาจากพันธกิจและแนวทางการพัฒนาร่วมกันของกลุ่ม
มหาวิทยาลัย และปรัชญาและภัยคุกคามของมหาวิทยาลัย จึงควรท่ีจะมีการทบทวนเพื่อสร้างนิยามใหม่ (Re-
profiling) ท่ีเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเพาะเมล็ดพันธ์ุของการสร้างชาติและเป็นอนาคตของสังคม 

ด้วยความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงจะทําการศึกษาสภาพปัจจุบัน อนาคต
ท่ีคาดหวัง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยผู้วิจัยจะประยุกต์กรอบการ
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยของ (Wasi, P., 2014) ท่ีประกอบด้วย การบริหารระบบความสัมพันธ์ภายในองค์กรของ
มหาวิทยาลัย การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การบริหารพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
การบริหารกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ มาเป็นตัวแปรหลักในการศึกษา และใช้กระบวนการวิจัยทั้งเชิง
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ปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงคาดว่ากระบวนการวิจัยจะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะทําให้บุคลากรได้ทบทวนตนเองและ
ค้นหาการเปลี่ยนแปลง ส่วนผลการวิจัยที่ได้ก็สามารถนําไปใช้เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลั*
ยราชภัฎกําแพงเพชรได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน (ในช่วง ปี 2558-2559) และอนาคตท่ีคาดหวังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรท่ีต้องการใน ปี 2561-2565 
 2. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน     
ปี 2561-2565 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจบุันและอนาคตที่คาดหวังของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ในขั้นนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าของ Likert แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม จํานวน 400 คน คือ กลุ่มสายวิชาการ จํานวน 174 คน กลุ่มสาย
สนับสนุน จํานวน 74 คน และกลุ่มสโมสรนักศึกษา จํานวน 152 คน โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
แหล่งข้อมูลใช้หลักเกณฑ์ตามตาราง (Krejcie & Morgan) และดําเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) ต่อจากนั้นจะทําการสุ่มตัวอย่างแหล่งข้อมูลแต่ละกลุ่มด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
(Stratified Random Sampling) และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในปี 2561-
2565 ในขั้นนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก แหล่งข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารจํานวน        
2 กลุ่ม จํานวน 20 คน คือ กลุ่มสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน และกลุ่มคณะผู้บริหาร จํานวน 15 คน โดย
ผู้วิจัยจะทําการเลือกตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลแต่ละกลุ่มด้วยวิธีแบบเจาะจง และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ครบ 2 ประการ ตามลําดับดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน (ในช่วง ปี 2558-2559) และอนาคตท่ีคาดหวังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรท่ีต้องการใน ปี 2561-2565 ผลการวิเคราะห์พบผลการประเมินท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดท่ีสามารถนํามา
สรุปได้ดังนี้  
                1.1  การบริหารระบบความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย พบว่า สภาพปัจจบุัน
มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างองค์กรในลักษณะแนวดิ่งคือ จากอธิการบดีลงสู่คณบดี ศูนย์ สํานัก และลงสู่ประธาน
โปรแกรมวิชาหรือหัวหน้างาน รวมถึงสู่นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีนําองค์กรอย่างเป็นระบบ 
จนทําให้เชื่อม่ันว่าการบริหารมหาวิทยาลัยจะเข้าสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ท่ีประกาศไว้ โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ 
มีการกระจายอํานาจการบริหารงานลงสู่คณบดีและประธานหลักสูตร อีกท้ังสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีความสามารถในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือนํามหาวิทยาลัยไปสู่คุณภาพหรือ
มาตรฐานสากลและความสามารถในการแข่งขัน 

     1.2  การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด้านนโยบาย
และมีบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนการบริหารยุทธศาสตร์ก็จะมีรอง
อธิการบดีฝ่ายต่างๆ มีบทบาทเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ท่ีสามารถแสดงบทบาทหรือสื่อสารงานยุทธศาสตร์ท่ี
รับผิดชอบให้ทุกภาคส่วนรับรู้ได้ดี โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ จะมีระบบกํากับการขับเคล่ือนนโยบายโดย ทุกภาค
ส่วนสามารถติดตามความก้าวหน้าหรือความสําเร็จได้ง่าย อีกท้ังมีแผนท่ีการเดิน (Roadmap) ของยุทธศาสตร์ท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาอาจารย์และบุคลากร พัฒนาหลักสูตร และนักศึกษา 
  1.3  การบริหารพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
      1.3.1 ด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน พบว่า สภาพปัจจุบันมี กระบวนการผลิต
บัณฑิตสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 อย่างไรก็ดีอนาคตที่คาดหวังคือ การวัดคุณภาพของบัณฑิต
จากการมีงานทําและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
          1.3.2 ด้านสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน พบว่า สภาพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดทิศทางการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุน และนักศึกษามีจุดเน้นท่ีสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
และนักศึกษาสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและผลักดันสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นจังหวัดกําแพงเพชร 
    1.3.3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีระบบการ
บริหารการศึกษามีการทํางานร่วมกับภาคผลิตและบริการในชุมชน เช่น SME และธุรกิจในครอบครัว เป็นต้น 
ท้องถ่ิน โดยอนาคตที่คาดหวังคือ การมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
        1.3.4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยเข้าไปมีบทบาทในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถ่ิน โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ การเป็นแหล่งบริการ
และเผยแพร่ข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยเฉพาะข้อมูลของเมืองมรดกโลก 
     1.3.5 ด้านผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
การศึกษาวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จนมีศักยภาพเป็น
ศูนย์กลางการให้คําปรึกษาและบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา โดยอนาคตท่ีคาดหวัง
คือ มีการขยายฐานการผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไปในคณะวิชาต่างๆ โดยเน้นการทํางาน
แบบข้ามคณะ 
     1.3.6 ด้านบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า สภาพปัจจุบนัมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีน่าเชื่อถือมุ่งสร้างภาพลักษณท่ี์ดีต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยอนาคตท่ี
คาดหวังคือ มีการกระจายอํานาจการใช้งบประมาณแก่คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  1.4  การบริหารกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการ
สนับสนุนกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการภายในอย่างเหมาะสม ส่วนภายนอกมหาวิทยาลัยก็มีการตกลง
ความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาร่วมกับประชาคมอาเซียนหรือนานาชาติ โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ มหาวิทยาลัยจะ
มีการบริหารท่ีส่งเสริมให้คณบดี ประธานโปรแกรมวิชา คณาจารย์ และนักศึกษา ทํางานเป็นเครือข่ายทาง
วิชาการเพ่ือทํากิจกรรมทางวิชาการร่วมกันแบบข้ามโปรแกรมวิชาและข้ามคณะ ส่วนการบริหารกลุ่มปฏิบัติการ
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ปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงคาดว่ากระบวนการวิจัยจะเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะทําให้บุคลากรได้ทบทวนตนเองและ
ค้นหาการเปลี่ยนแปลง ส่วนผลการวิจัยที่ได้ก็สามารถนําไปใช้เพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลั*
ยราชภัฎกําแพงเพชรได้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน (ในช่วง ปี 2558-2559) และอนาคตท่ีคาดหวังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรท่ีต้องการใน ปี 2561-2565 
 2. เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน     
ปี 2561-2565 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจบุันและอนาคตที่คาดหวังของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ในขั้นนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าของ Likert แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัย 3 กลุ่ม จํานวน 400 คน คือ กลุ่มสายวิชาการ จํานวน 174 คน กลุ่มสาย
สนับสนุน จํานวน 74 คน และกลุ่มสโมสรนักศึกษา จํานวน 152 คน โดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
แหล่งข้อมูลใช้หลักเกณฑ์ตามตาราง (Krejcie & Morgan) และดําเนินการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) ต่อจากนั้นจะทําการสุ่มตัวอย่างแหล่งข้อมูลแต่ละกลุ่มด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
(Stratified Random Sampling) และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในปี 2561-
2565 ในขั้นนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก แหล่งข้อมูล ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารจํานวน        
2 กลุ่ม จํานวน 20 คน คือ กลุ่มสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน และกลุ่มคณะผู้บริหาร จํานวน 15 คน โดย
ผู้วิจัยจะทําการเลือกตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลแต่ละกลุ่มด้วยวิธีแบบเจาะจง และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เน้ือหา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี สรุปได้ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ครบ 2 ประการ ตามลําดับดังนี้  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน (ในช่วง ปี 2558-2559) และอนาคตท่ีคาดหวังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรท่ีต้องการใน ปี 2561-2565 ผลการวิเคราะห์พบผลการประเมินท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดท่ีสามารถนํามา
สรุปได้ดังน้ี  
                1.1  การบริหารระบบความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย พบว่า สภาพปัจจบุัน
มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างองค์กรในลักษณะแนวดิ่งคือ จากอธิการบดีลงสู่คณบดี ศูนย์ สํานัก และลงสู่ประธาน
โปรแกรมวิชาหรือหัวหน้างาน รวมถึงสู่นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีนําองค์กรอย่างเป็นระบบ 
จนทําให้เชื่อม่ันว่าการบริหารมหาวิทยาลัยจะเข้าสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ท่ีประกาศไว้ โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ 
มีการกระจายอํานาจการบริหารงานลงสู่คณบดีและประธานหลักสูตร อีกท้ังสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีความสามารถในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือนํามหาวิทยาลัยไปสู่คุณภาพหรือ
มาตรฐานสากลและความสามารถในการแข่งขัน 

     1.2  การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเชี่ยวชาญด้านนโยบาย
และมีบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนการบริหารยุทธศาสตร์ก็จะมีรอง
อธิการบดีฝ่ายต่างๆ มีบทบาทเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ท่ีสามารถแสดงบทบาทหรือสื่อสารงานยุทธศาสตร์ท่ี
รับผิดชอบให้ทุกภาคส่วนรับรู้ได้ดี โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ จะมีระบบกํากับการขับเคล่ือนนโยบายโดย ทุกภาค
ส่วนสามารถติดตามความก้าวหน้าหรือความสําเร็จได้ง่าย อีกท้ังมีแผนท่ีการเดิน (Roadmap) ของยุทธศาสตร์ท่ี
นํามาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาอาจารย์และบุคลากร พัฒนาหลักสูตร และนักศึกษา 
  1.3  การบริหารพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
      1.3.1 ด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน พบว่า สภาพปัจจุบันมี กระบวนการผลิต
บัณฑิตสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 อย่างไรก็ดีอนาคตที่คาดหวังคือ การวัดคุณภาพของบัณฑิต
จากการมีงานทําและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ 
          1.3.2 ด้านสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน พบว่า สภาพปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดทิศทางการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรสายวิชาการ สาย
สนับสนุน และนักศึกษามีจุดเน้นท่ีสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ การส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
และนักศึกษาสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมและผลักดันสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นจังหวัดกําแพงเพชร 
    1.3.3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีระบบการ
บริหารการศึกษามีการทํางานร่วมกับภาคผลิตและบริการในชุมชน เช่น SME และธุรกิจในครอบครัว เป็นต้น 
ท้องถ่ิน โดยอนาคตที่คาดหวังคือ การมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
        1.3.4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยเข้าไปมีบทบาทในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถ่ิน โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ การเป็นแหล่งบริการ
และเผยแพร่ข้อมูลทางวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยเฉพาะข้อมูลของเมืองมรดกโลก 
     1.3.5 ด้านผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยมี
การศึกษาวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จนมีศักยภาพเป็น
ศูนย์กลางการให้คําปรึกษาและบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา โดยอนาคตท่ีคาดหวัง
คือ มีการขยายฐานการผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไปในคณะวิชาต่างๆ โดยเน้นการทํางาน
แบบข้ามคณะ 
     1.3.6 ด้านบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า สภาพปัจจุบนัมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีน่าเชื่อถือมุ่งสร้างภาพลักษณท่ี์ดีต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยอนาคตท่ี
คาดหวังคือ มีการกระจายอํานาจการใช้งบประมาณแก่คณบดีและหัวหน้าหน่วยงานโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
  1.4  การบริหารกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการ
สนับสนุนกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการภายในอย่างเหมาะสม ส่วนภายนอกมหาวิทยาลัยก็มีการตกลง
ความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาร่วมกับประชาคมอาเซียนหรือนานาชาติ โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ มหาวิทยาลัยจะ
มีการบริหารท่ีส่งเสริมให้คณบดี ประธานโปรแกรมวิชา คณาจารย์ และนักศึกษา ทํางานเป็นเครือข่ายทาง
วิชาการเพ่ือทํากิจกรรมทางวิชาการร่วมกันแบบข้ามโปรแกรมวิชาและข้ามคณะ ส่วนการบริหารกลุ่มปฏิบัติการ
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และเครือข่ายวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยก็มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเพ่ือการทํางานแบบเครือข่าย
ข้ามมหาวิทยาลัย 
  นอกจากน้ียังพบข้อคิดเห็นจากคําถามปลายเปิด ดังนี้ 
  1) การบริหารระบบความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย พบว่า สภาพปัจจุบันมี
โครงสร้างองค์กรยังอิงลักษระแบบศูนย์รวมอํานาจและอาจมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ โดยมีการจัดสรรงานไม่ชัดเจน 
และผู้นําหรือผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิม ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีทําให้ขาดคล่องตัว ขาดบรรยากาศทางวิชาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ และไม่เอ้ือต่อการทํางานแบบบูรณาการแบบข้ามหน่วยงาน โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ การ
กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารเป็นได้เพียงตําแหน่งเดียว และมีการจัดสรรตําแหน่งต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
บนวิถีตามหลักประชาธิปไตย โดยไม่ควรมีเรื่องการเมืองระดับคณะมากเกินไป อีกทั้งรองคณบดีก็ควรใช้วิธีเลือก
โดยตรง อย่างไรก็ดีผู้บริหารทุกระดับควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กร มีความสามารถใน
การใช้เครื่องมือการบริหารองค์กร มีระบบการบริหารงานหรือการมอบหมายงานท่ีชัดเจน และใช้หลักกระจาย
อํานาจ 
  2) การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จากล่างข้ึนบน โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ มหาวิทยาลัยมีการสร้างความมีส่วนร่วมจาก
ผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายและทุกระดับ มีการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบอย่างทันสมัย มีการสร้างชื่อเสียงในทางท่ีดี 
มีการพัฒนาเป็นตัวอย่างท่ีดีของชุมชนอย่างแท้จริง มีการพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยในการแก้ปัญหาชุมชน
ท้องถ่ิน มีการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการในการต่อยอดสินค้าของชุมชน รวมท้ังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป เป็นต้น ส่วนการประเมินโครงการของคณะและหลักสูตรควรมุ่งประเมินเพ่ือนําผลไปใช้
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยไม่วัดความพึงพอใจอย่างเดียว 
  3) การบริหารพันธกิจของมหาวิทยาลัย พบว่า สภาพปัจจุบันการผลิตบัณฑิตยังมีคุณลักษณะไม่ได้
ตามที่หลักสูตรคาดหวังและมีปัญหาในด้านระเบียบวินัย ซ่ึงอาจเนื่องจากวิธีการสอนบางส่วนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ การติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตยังไม่ครอบคลุม และกิจกรรมนักศึกษามีมากเกินไป ส่วนใน
ด้านการวิจัยก็มีปัญหาในเรื่องศักยภาพและประสบการณ์ของบุคลากรท่ียังไม่เพียงพอต่อการเป็นท่ีพ่ึงของท้องถ่ิน
อย่างแท้จริง มีภาระงานที่มากเกินไป และมีระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างไม่มีความยืดหยุ่น อีกทั้งการ
บริหารจัดการอาจยังมีธรรมาภิบาลไม่ดีพอ โดยอนาคตที่คาดหวังคือ อยากให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ 
มาตรฐาน และมีอัตลักษณ์มากขึ้น รวมท้ังพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้สูงข้ึน พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วัดผลการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นระบบ พัฒนาให้นักศึกษามีความสามัคคี เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวิชา
เลือกเรียนอย่างอิสระ มีการจัดกิจกรรมที่คํานึงถึงความเหมาะสมและปลอดภัย และควรให้สิทธิพิเศษสําหรับทีม
สโมสรนักศึกษามากข้ึน นอกจากน้ีควรช่วยให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีความแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้ โดยทํา
หน้าท่ีเป็นศูนย์บริการชุมชนช่วยเหลือชุมชนและทํางานร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งปรับปรุงระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยให้มีระบบท่ีเป็นมาตรฐานและมีความสามัคคี โดยให้ความสําคัญกับศาสตร์พระราชาและการเข้าสู่
สังคมดิจิตอล รวมท้ังมีการพัฒนาการจัดสรรและการใช้งบประมาณให้รวดเร็ว คุ้มค่า และซ่ือสัตย์ มีมาตรการ
แก้ไขปัญหาเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทําให้มหาวิทยาลัยน่าอยู่มากขึ้น 
  4) การบริหารกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ ไม่พบว่ามีข้อคิดเห็น 
 2. ผลการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 
ปี 2561-2565 สามารถสรุปแนวโน้มได้ดังนี้ 

  2.1  การบริหารระบบความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีแนวโน้ม
ท่ีจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้วยการยุบหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในส่วนของคณะ และเพ่ิม
หน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ปัญหาท้องถ่ินและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย อีกท้ังต้อง
ปรับเกลี่ยจํานวนบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจหรือจํานวนนักศึกษา ยกฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร-  
แม่สอด ให้เป็นวิทยาเขต ปรับปรุงข้อบังคับและกระบวนการสรรหารวมทั้งให้อิสระกับการเลือกผู้บริหารของ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ได้บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งด้วยกระบวนการท่ีบริสุทธิ์ และมีการผลักดันให้มีการนําองค์กร
หรือการกํากับดูแลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการกระจายอํานาจ การทํางานแบบทีมงาน การมีส่วนร่วม 
และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร  
  2.2  การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีแนวโน้มท่ีสภา
มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงบทบาทของผู้กําหนดนโยบาย กําหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ และติดตาม
ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบายมากขึ้น โดยนโยบายจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีตั้ง นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และมุ่งไปที่การพัฒนาชุมชนตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด แต่จะต้องมี
ความยืดหยุ่นพร้อมเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ และมีการถ่ายทอดสู่สู่คณาจารย์ผ่านตัวแทนคณาจารย์และ
คณะ ส่วนยุทธศาสตร์ก็จะต้องได้มาจากการแปลงวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมาสู่แนวทางดําเนินงานภายใต้ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม เน้นการบูรณาการการทํางานของบุคลากร หน่วยงานและศิษย์เก่า และมุ่งยกระดับ
มหาวิทยาลัยมากกว่าการประกันคุณภาพ ซ่ึงจะต้องสร้างความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วยการนําจุดแข็ง 
ศักยภาพเชิงพ้ืน ศักยภาพชุมชน และเป้าหมายความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมาต่อยอด พร้อมทั้งยกระดับการ
ศึกษาวิจัยด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ท่ีนําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน โดยการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จะใช้คณะเป็นกลไกหลักในการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ มีการกําหนดคุณค่าเป็นเป้าหมายในการส่ง
มอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับการสร้างบรรยากาศของการทํางานท่ีเป็นกัลยาณมิตร และใช้ระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาควบคุมให้เกิดความโปร่งใส 
  2.3  การบริหารพันธกิจของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบว่า มีแนวโน้ม
เป็นรายด้านดังนี้ 
    2.3.1 ด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน  มีแนวโน้มต้องเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะการ
ใช้และการสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาคุณลักษณะที่
เหมาะสม พร้อมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกอาจารย์
และพัฒนาอาจารย์ท่ีมีอยู่ให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม ส่งเสริมให้อาจารย์มีการทําผลงานทางวิชาการท่ีสนใจ มี
การทบทวนและเปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละคณะกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการปิดหลักสูตรเก่าและเปิด
หลักสูตรใหม่ด้วยการบูรณาการข้ามคณะเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบ 1 หลักสูตร 2 ปริญญา ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ินหรือเพ่ือการสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการภายในท้องถ่ิน อีกท้ังรายวิชาในหลักสูตรควร
ประกอบด้วยรายวิชาท่ีเน้นเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ีกําแพงเพชร รายวิชาท่ีพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรม และรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับโลกอนาคตซึ่งรวมถึงทักษะภาษาและการเป็นพลเมืองท่ีดี 
นอกจากน้ีจะมีการนําระบบเทคโนโลยีหรือระบบดิจิตอลมาใช้ในระบบการเรียนการสอนในรายวิชาท่ัวไปหรือ
บรรยาย ส่วนวิชาท่ีเน้นทักษะจะเน้นการสอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทํางาน (Work-integrated Learning : WIL) อีกท้ังอาจเปิดโอกาสให้มีการนําชั่วโมงการอบรมมา
แปลงเป็นผลการเรียน มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้น เน้นการลงพ้ืนท่ีชุมชน และมีประเมิน
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และเครือข่ายวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยก็มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเพ่ือการทํางานแบบเครือข่าย
ข้ามมหาวิทยาลัย 
  นอกจากน้ียังพบข้อคิดเห็นจากคําถามปลายเปิด ดังนี้ 
  1) การบริหารระบบความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย พบว่า สภาพปัจจุบันมี
โครงสร้างองค์กรยังอิงลักษระแบบศูนย์รวมอํานาจและอาจมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ โดยมีการจัดสรรงานไม่ชัดเจน 
และผู้นําหรือผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิม ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีทําให้ขาดคล่องตัว ขาดบรรยากาศทางวิชาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ และไม่เอ้ือต่อการทํางานแบบบูรณาการแบบข้ามหน่วยงาน โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ การ
กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารเป็นได้เพียงตําแหน่งเดียว และมีการจัดสรรตําแหน่งต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
บนวิถีตามหลักประชาธิปไตย โดยไม่ควรมีเรื่องการเมืองระดับคณะมากเกินไป อีกทั้งรองคณบดีก็ควรใช้วิธีเลือก
โดยตรง อย่างไรก็ดีผู้บริหารทุกระดับควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กร มีความสามารถใน
การใช้เครื่องมือการบริหารองค์กร มีระบบการบริหารงานหรือการมอบหมายงานท่ีชัดเจน และใช้หลักกระจาย
อํานาจ 
  2) การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่า สภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จากล่างข้ึนบน โดยอนาคตท่ีคาดหวังคือ มหาวิทยาลัยมีการสร้างความมีส่วนร่วมจาก
ผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายและทุกระดับ มีการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบอย่างทันสมัย มีการสร้างชื่อเสียงในทางท่ีดี 
มีการพัฒนาเป็นตัวอย่างท่ีดีของชุมชนอย่างแท้จริง มีการพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยในการแก้ปัญหาชุมชน
ท้องถ่ิน มีการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการในการต่อยอดสินค้าของชุมชน รวมท้ังแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์
วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป เป็นต้น ส่วนการประเมินโครงการของคณะและหลักสูตรควรมุ่งประเมินเพ่ือนําผลไปใช้
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยไม่วัดความพึงพอใจอย่างเดียว 
  3) การบริหารพันธกิจของมหาวิทยาลัย พบว่า สภาพปัจจุบันการผลิตบัณฑิตยังมีคุณลักษณะไม่ได้
ตามที่หลักสูตรคาดหวังและมีปัญหาในด้านระเบียบวินัย ซ่ึงอาจเนื่องจากวิธีการสอนบางส่วนยังไม่มี
ประสิทธิภาพ การติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตยังไม่ครอบคลุม และกิจกรรมนักศึกษามีมากเกินไป ส่วนใน
ด้านการวิจัยก็มีปัญหาในเรื่องศักยภาพและประสบการณ์ของบุคลากรท่ียังไม่เพียงพอต่อการเป็นท่ีพ่ึงของท้องถ่ิน
อย่างแท้จริง มีภาระงานที่มากเกินไป และมีระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างไม่มีความยืดหยุ่น อีกทั้งการ
บริหารจัดการอาจยังมีธรรมาภิบาลไม่ดีพอ โดยอนาคตที่คาดหวังคือ อยากให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ 
มาตรฐาน และมีอัตลักษณ์มากขึ้น รวมท้ังพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้สูงขึ้น พัฒนาการเรียนการสอนและการ
วัดผลการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นระบบ พัฒนาให้นักศึกษามีความสามัคคี เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวิชา
เลือกเรียนอย่างอิสระ มีการจัดกิจกรรมที่คํานึงถึงความเหมาะสมและปลอดภัย และควรให้สิทธิพิเศษสําหรับทีม
สโมสรนักศึกษามากข้ึน นอกจากน้ีควรช่วยให้ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมีความแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้ โดยทํา
หน้าท่ีเป็นศูนย์บริการชุมชนช่วยเหลือชุมชนและทํางานร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งปรับปรุงระบบบริหาร
มหาวิทยาลัยให้มีระบบท่ีเป็นมาตรฐานและมีความสามัคคี โดยให้ความสําคัญกับศาสตร์พระราชาและการเข้าสู่
สังคมดิจิตอล รวมท้ังมีการพัฒนาการจัดสรรและการใช้งบประมาณให้รวดเร็ว คุ้มค่า และซ่ือสัตย์ มีมาตรการ
แก้ไขปัญหาเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทําให้มหาวิทยาลัยน่าอยู่มากขึ้น 
  4) การบริหารกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ ไม่พบว่ามีข้อคิดเห็น 
 2. ผลการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 
ปี 2561-2565 สามารถสรุปแนวโน้มได้ดังน้ี 

  2.1  การบริหารระบบความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีแนวโน้ม
ท่ีจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้วยการยุบหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานอยู่ในส่วนของคณะ และเพ่ิม
หน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ปัญหาท้องถ่ินและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย อีกทั้งต้อง
ปรับเกลี่ยจํานวนบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจหรือจํานวนนักศึกษา ยกฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร-  
แม่สอด ให้เป็นวิทยาเขต ปรับปรุงข้อบังคับและกระบวนการสรรหารวมทั้งให้อิสระกับการเลือกผู้บริหารของ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ได้บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งด้วยกระบวนการท่ีบริสุทธิ์ และมีการผลักดันให้มีการนําองค์กร
หรือการกํากับดูแลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการกระจายอํานาจ การทํางานแบบทีมงาน การมีส่วนร่วม 
และการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในองค์กร  
  2.2  การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีแนวโน้มท่ีสภา
มหาวิทยาลัยจะต้องแสดงบทบาทของผู้กําหนดนโยบาย กําหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบ และติดตาม
ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนนโยบายมากขึ้น โดยนโยบายจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ีตั้ง นโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และมุ่งไปที่การพัฒนาชุมชนตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด แต่จะต้องมี
ความยืดหยุ่นพร้อมเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ และมีการถ่ายทอดสู่สู่คณาจารย์ผ่านตัวแทนคณาจารย์และ
คณะ ส่วนยุทธศาสตร์ก็จะต้องได้มาจากการแปลงวิสัยทัศน์ของอธิการบดีมาสู่แนวทางดําเนินงานภายใต้ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม เน้นการบูรณาการการทํางานของบุคลากร หน่วยงานและศิษย์เก่า และมุ่งยกระดับ
มหาวิทยาลัยมากกว่าการประกันคุณภาพ ซ่ึงจะต้องสร้างความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วยการนําจุดแข็ง 
ศักยภาพเชิงพ้ืน ศักยภาพชุมชน และเป้าหมายความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมาต่อยอด พร้อมทั้งยกระดับการ
ศึกษาวิจัยด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ท่ีนําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน โดยการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จะใช้คณะเป็นกลไกหลักในการถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ มีการกําหนดคุณค่าเป็นเป้าหมายในการส่ง
มอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับการสร้างบรรยากาศของการทํางานท่ีเป็นกัลยาณมิตร และใช้ระบบบริหาร
ความเสี่ยงมาควบคุมให้เกิดความโปร่งใส 
  2.3  การบริหารพันธกิจของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบว่า มีแนวโน้ม
เป็นรายด้านดังนี้ 
    2.3.1 ด้านการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน  มีแนวโน้มต้องเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะการ
ใช้และการสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาคุณลักษณะที่
เหมาะสม พร้อมทั้งการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกอาจารย์
และพัฒนาอาจารย์ท่ีมีอยู่ให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม ส่งเสริมให้อาจารย์มีการทําผลงานทางวิชาการท่ีสนใจ มี
การทบทวนและเปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละคณะกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการปิดหลักสูตรเก่าและเปิด
หลักสูตรใหม่ด้วยการบูรณาการข้ามคณะเพื่อพัฒนาหลักสูตรแบบ 1 หลักสูตร 2 ปริญญา ท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถ่ินหรือเพื่อการสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการภายในท้องถ่ิน อีกท้ังรายวิชาในหลักสูตรควร
ประกอบด้วยรายวิชาท่ีเน้นเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ีกําแพงเพชร รายวิชาท่ีพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการ
สร้างนวัตกรรม และรายวิชาท่ีพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับโลกอนาคตซึ่งรวมถึงทักษะภาษาและการเป็นพลเมืองท่ีดี 
นอกจากน้ีจะมีการนําระบบเทคโนโลยีหรือระบบดิจิตอลมาใช้ในระบบการเรียนการสอนในรายวิชาท่ัวไปหรือ
บรรยาย ส่วนวิชาท่ีเน้นทักษะจะเน้นการสอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติท่ีมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทํางาน (Work-integrated Learning : WIL) อีกท้ังอาจเปิดโอกาสให้มีการนําชั่วโมงการอบรมมา
แปลงเป็นผลการเรียน มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้น เน้นการลงพ้ืนท่ีชุมชน และมีประเมิน
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ผู้เรียนก่อนจบการศึกษาท้ังทางดา้นความรู้ลึกในวิชาเอก ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะของ
การเป็นพลเมืองท่ีดี 
    2.3.2 ด้านการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน มีแนวโน้มท่ี
มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ โดยพัฒนาให้เชี่ยวชาญจนสามารถ
นําไปสู่เชิงพาณชิย์ได้จริงก่อนท่ีจะไปสร้างองคค์วามรู้หรือเผยแพร่แนวคิดสู่ชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา
ชุมชนตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการส่งเสริมพืชเกษตรสําคัญของจังหวัดผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย
และการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆอย่างครบวงจร โดยเฉพาะกล้วยไข่ อีกท้ังให้ความสําคัญกับการพัฒนาโจทย์
วิจัยจากบริบทของพ้ืนท่ีท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือการนําไปใช้ประโยชน์ในท้องถ่ินหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนได้จริง และใช้โปรแกรมวิชาและการกระตุ้นเป็นรายบุคคลด้วยระบบประเมินผลงานเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
    2.3.3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีแนวโน้มท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องบริหารงาน
โดยมุ่งสร้างอุดมการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมให้บุคลากร เข้าสู่ชุมชนและมหาวิทยาลยัมีบทบาท
เป็นนักจัดการหรือผู้ประสานงาน การสร้างนวัตกรรมจะเน้นนวัตกรรมต้นทุนตํ่าท่ีประชาชนเข้าถึงได้จริง ส่วน
กระบวนการเรียนการสอนกจะคํานึงถึงพ้ืนท่ีและศักยภาพของบุคลากร โดยอาจจัดทําในรูปแบบของหลักสูตร
ระยะสั้นและใช้โปรแกรมวิชาเป็นกลไกขับเคลื่อน ส่วนการบริการวิชาการที่มีการทํางานร่วมกับภาคผลิตและ
บริการในชุมชนก็จะเน้นแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้ปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ
ศึกษาวิจัยมาอย่างดีก่อนทําการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ชุมชน 
    2.3.4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีแนวโน้มท่ีมหาวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตรท่ีมุ่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมไทยและเพื่อนบ้านมากข้ึน และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ปลูกฝังค่านิยมและการประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีของลักษณะความเป็นคนไทย ในขณะเดียวกันก็จะมี
บทบาทในการพัฒนานวัตกรรมจากมรดกวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมหรือรายได้ให้แก่
ชุมชน ท้ังในดา้นการผลิตผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น 
    2.3.5 ด้านผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวโน้มท่ีมหาวิทยาลัยจะควบคุม
ปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และบูรณาการการผลิตครูระหว่างคณะโดยเน้นสาขาท่ีเป็น
เลิศและขาดแคลนในลักษณะ 2 ปริญญา 
    2.3.6 ด้านบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวโน้มท่ีมหาวิทยาลัยจะสร้างภาพลักษณ์
ของระบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีธรรมาภิบาลในเชิงประจักษ์ต่อบุคลากรมากข้ึน และการพัฒนาระบบการ
บริหารให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยที่ประสบความสําเร็จในการ
บริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ E-University การกระจายอํานาจการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ัง
ทางด้านความรู้ จรรยาบรรณ จิตสํานึก และขวัญกําลังใจ 
  2.4 การบริหารกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ มีแนวโน้มท่ีมหาวิทยาลัยจะมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรท้ังในคณะและต่างคณะผ่านการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น ตลอดจนมี
การสร้างกลุ่มจิตอาสาในมหาวิทยาลัย ในขณะท่ีภายนอกก็จะมุ่งสร้างชื่อเสียงเพื่อการยอมรับและสร้างรายได้ 
โดยอาศัยพ้ืนฐานศักยภาพเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย งานศิษย์เก่า งานกิจการนักศึกษา 
และแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ทําร่วมกับสังคมหรือจังหวัด 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและอนาคตที่คาดหวัง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรการศึกษา พบประเด็นท่ีนํามาสู่การอภิปรายตามตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยด้านการบริหารระบบความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย พบประเด็นท่ี
นํามาสู่การอภิปราย ดังนี้ 
         1.1 จากการท่ีผลการศึกษาด้านโครงสร้างองค์กร พบว่า สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมี
โครงสร้างองค์กรในลักษณะแนวดิ่ง โดยผู้ให้ความคิดเห็นว่าอาจมีลักษณะเป็นแบบศูนย์รวมอาํนาจและการ
อุปถัมภ์ โดยอนาคตคาดหวังให้มีการกระจายอํานาจการบริหารงานลงสู่คณบดีและประธานหลักสูตร มีการดํารง
ตําแหน่งได้เพียงตําแหน่งเดียว และมีการจัดสรรตําแหน่งต่างๆ ให้มีความเหมาะสมบนวิถีของแนวคิด
ประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับ (Wasi, P. 2014, pp.1-6, 10-11) ท่ีว่า มหาวิทยาลัยใช้การบริหารอํานาจ
มากกว่าบริหารวิชาการ โดยเน้นบริหารกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ มุ่งเรื่องอํานาจและผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบแนวด่ิงเพียงแบบเดียวท่ีนําไปสู่ความขัดแย้งจนไม่สามารถทํางานกันเป็น
เครือข่าย จะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาน้ีโดยรวมมีทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับลักษณะภาพรวมของประเทศ 
ซ่ึงผู้วิจัยคาดว่าเกิดจากบุคลากรส่วนใหญ่ตระหนักว่า โครงสร้างองค์กรแบบแนวด่ิงและการมุ่งสร้างอํานาจ
บริหารจะไม่เหมาะสมต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในอนาคต และการปิดโอกาสคนที่มีความรู้
ความสามารถและผู้มีวัยวุฒิท่ีเหมาะสมเข้ามารับผิดชอบงานตามโครงสร้างองค์กร จะส่งผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรโดยรวม 
         1.2 จากการท่ีผลการศึกษาด้านการนําองค์กรพบข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรมี
เร่ืองการเมืองระดับคณะมากเกินไป โดยผู้บริหารทุกระดับควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กร 
มีทักษะในการใช้เครื่องมือการบริหารองค์กร และมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจนและกระจายอํานาจมากขึ้น อีกท้ัง
มีแนวโน้มว่า ต้องปรับปรุงข้อบังคับและกระบวนการสรรหาให้มีอิสระและบริสุทธิ์ และผลักดันให้ผู้นําใช้อํานาจ
อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการนําองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับ (Cooparat, P., 2015) ท่ีกล่าว
ว่า ผู้บริหารและกรรมการมหาวิทยาลัยมักมาจากภายในทําให้มีการคิดอย่างเป็นคนภายใน มีปัญหาภาวะเลือด
ชิดในอุดมศึกษาไทยทําให้เสื่อมถอยและการไม่เปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังมีระบบการเมืองภายในมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการเลือกต้ังในมหาวิทยาลัย การแก้ไขคือต้องมีการสรรหา การคัดเลือก และการพัฒนาเพ่ือสร้างคนที่
มีทักษะในทางบริหารและมีความเป็นผู้นํา และยังสอดคล้องกับ (Panich, V., 2010. pp.21-22, 27) ท่ีว่า 
มหาวิทยาลัยกําลังถูกครอบงําด้วยความโลภ มีการสร้างระบบการจัดการและการกํากับดูแลท่ีเน้นผลประโยชน์
ของสถาบันหรือเพ่ือผลประโยชน์ของคนท่ียึดอํานาจภายในสถาบัน อีกท้ังอาจารย์มหาวิทยาลัยมีความเป็น
นักวิชาการลดลง กลายเป็นเข้ามาเป็นอาจารย์เพ่ือเป็นบันไดสู่อํานาจการเมืองหรืออํานาจอ่ืนท่ีไม่ใช่วิชาการ และ
สอดคล้องกับ (Thirawanutpong, P. & Bunpro, P., 2018, p.33) ท่ีเสนอแนวคิดว่า ผู้บริหารอุดมศึกษาควร
ได้รับการพัฒนาให้สามารถนําภาวะผู้นําและบุคลิกภาพประชาธิปไตยมาเอ้ือต่อการทํางานของอาจารย์ อย่างไรก็
ดีผู้วิจัยคาดว่า อาจเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยเป็นสังคมวิชาการท่ีทรงเกียรต์ิ ดังนั้นผู้มีปัญญาจึงมักต้องการการ
นําเชิงยุทธศาสตร์ท่ีใช้ร่วมกับหลักธรรมาภิบาล เพราะเชื่อว่าเป็นการนําท่ีเหมาะสมต่อสังคมวิชาการ และ
ตระหนักว่าการจัดสรรคนเข้าสู่ตําแหน่งบนฐานคิดแบบการเมือง จะก่อให้เกิดความระแวงต่อภาวะผู้นําจนบั่น
ทอนความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
 2. จากผลการวิจยัด้านการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบ
ประเด็นท่ีนํามาสู่การอภิปราย ดังนี้ 
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ผู้เรียนก่อนจบการศึกษาท้ังทางดา้นความรู้ลึกในวิชาเอก ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะของ
การเป็นพลเมืองท่ีดี 
    2.3.2 ด้านการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน มีแนวโน้มท่ี
มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ โดยพัฒนาให้เชี่ยวชาญจนสามารถ
นําไปสู่เชิงพาณชิย์ได้จริงก่อนท่ีจะไปสร้างองคค์วามรู้หรือเผยแพร่แนวคิดสู่ชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนา
ชุมชนตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการส่งเสริมพืชเกษตรสําคัญของจังหวัดผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย
และการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆอย่างครบวงจร โดยเฉพาะกล้วยไข่ อีกท้ังให้ความสําคัญกับการพัฒนาโจทย์
วิจัยจากบริบทของพ้ืนท่ีท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือการนําไปใช้ประโยชน์ในท้องถ่ินหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนได้จริง และใช้โปรแกรมวิชาและการกระตุ้นเป็นรายบุคคลด้วยระบบประเมินผลงานเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
    2.3.3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีแนวโน้มท่ีมหาวิทยาลัยจะต้องบริหารงาน
โดยมุ่งสร้างอุดมการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยส่งเสริมให้บุคลากร เข้าสู่ชุมชนและมหาวิทยาลยัมีบทบาท
เป็นนักจัดการหรือผู้ประสานงาน การสร้างนวัตกรรมจะเน้นนวัตกรรมต้นทุนตํ่าท่ีประชาชนเข้าถึงได้จริง ส่วน
กระบวนการเรียนการสอนกจะคํานึงถึงพ้ืนท่ีและศักยภาพของบุคลากร โดยอาจจัดทําในรูปแบบของหลักสูตร
ระยะสั้นและใช้โปรแกรมวิชาเป็นกลไกขับเคลื่อน ส่วนการบริการวิชาการที่มีการทํางานร่วมกับภาคผลิตและ
บริการในชุมชนก็จะเน้นแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้ปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ
ศึกษาวิจัยมาอย่างดีก่อนทําการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ชุมชน 
    2.3.4 ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีแนวโน้มท่ีมหาวิทยาลัยจะพัฒนาหลักสูตรท่ีมุ่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรมไทยและเพื่อนบ้านมากข้ึน และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ปลูกฝังค่านิยมและการประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีของลักษณะความเป็นคนไทย ในขณะเดียวกันก็จะมี
บทบาทในการพัฒนานวัตกรรมจากมรดกวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินเพ่ือการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้ให้แก่
ชุมชน ท้ังในดา้นการผลิตผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นต้น 
    2.3.5 ด้านผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวโน้มที่มหาวิทยาลัยจะควบคุม
ปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และบูรณาการการผลิตครูระหว่างคณะโดยเน้นสาขาท่ีเป็น
เลิศและขาดแคลนในลักษณะ 2 ปริญญา 
    2.3.6 ด้านบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวโน้มท่ีมหาวิทยาลัยจะสร้างภาพลักษณ์
ของระบบการบริหารมหาวิทยาลัยที่มีธรรมาภิบาลในเชิงประจักษ์ต่อบุคลากรมากข้ึน และการพัฒนาระบบการ
บริหารให้เท่าทันการเปล่ียนแปลงด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยที่ประสบความสําเร็จในการ
บริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ E-University การกระจายอํานาจการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้ัง
ทางด้านความรู้ จรรยาบรรณ จิตสํานึก และขวัญกําลังใจ 
  2.4 การบริหารกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ มีแนวโน้มที่มหาวิทยาลัยจะมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรท้ังในคณะและต่างคณะผ่านการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น ตลอดจนมี
การสร้างกลุ่มจิตอาสาในมหาวิทยาลัย ในขณะท่ีภายนอกก็จะมุ่งสร้างชื่อเสียงเพื่อการยอมรับและสร้างรายได้ 
โดยอาศัยพ้ืนฐานศักยภาพเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัย งานศิษย์เก่า งานกิจการนักศึกษา 
และแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ทําร่วมกับสังคมหรือจังหวัด 
 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและอนาคตที่คาดหวัง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรการศึกษา พบประเด็นท่ีนํามาสู่การอภิปรายตามตัวแปรที่ศึกษา ดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยด้านการบริหารระบบความสัมพันธ์ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย พบประเด็นท่ี
นํามาสู่การอภิปราย ดังนี้ 
         1.1 จากการท่ีผลการศึกษาด้านโครงสร้างองค์กร พบว่า สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมี
โครงสร้างองค์กรในลักษณะแนวดิ่ง โดยผู้ให้ความคิดเห็นว่าอาจมีลักษณะเป็นแบบศูนย์รวมอาํนาจและการ
อุปถัมภ์ โดยอนาคตคาดหวังให้มีการกระจายอํานาจการบริหารงานลงสู่คณบดีและประธานหลักสูตร มีการดํารง
ตําแหน่งได้เพียงตําแหน่งเดียว และมีการจัดสรรตําแหน่งต่างๆ ให้มีความเหมาะสมบนวิถีของแนวคิด
ประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับ (Wasi, P. 2014, pp.1-6, 10-11) ท่ีว่า มหาวิทยาลัยใช้การบริหารอํานาจ
มากกว่าบริหารวิชาการ โดยเน้นบริหารกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ มุ่งเรื่องอํานาจและผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะส่วนใหญ่มีโครงสร้างแบบแนวด่ิงเพียงแบบเดียวท่ีนําไปสู่ความขัดแย้งจนไม่สามารถทํางานกันเป็น
เครือข่าย จะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาน้ีโดยรวมมีทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับลักษณะภาพรวมของประเทศ 
ซ่ึงผู้วิจัยคาดว่าเกิดจากบุคลากรส่วนใหญ่ตระหนักว่า โครงสร้างองค์กรแบบแนวด่ิงและการมุ่งสร้างอํานาจ
บริหารจะไม่เหมาะสมต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในอนาคต และการปิดโอกาสคนที่มีความรู้
ความสามารถและผู้มีวัยวุฒิท่ีเหมาะสมเข้ามารับผิดชอบงานตามโครงสร้างองค์กร จะส่งผลกระทบต่อ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรโดยรวม 
         1.2 จากการท่ีผลการศึกษาด้านการนําองค์กรพบข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยไม่ควรมี
เรื่องการเมืองระดับคณะมากเกินไป โดยผู้บริหารทุกระดับควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กร 
มีทักษะในการใช้เครื่องมือการบริหารองค์กร และมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจนและกระจายอํานาจมากข้ึน อีกท้ัง
มีแนวโน้มว่า ต้องปรับปรุงข้อบังคับและกระบวนการสรรหาให้มีอิสระและบริสุทธิ์ และผลักดันให้ผู้นําใช้อํานาจ
อย่างบริสุทธ์ิยุติธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการนําองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับ (Cooparat, P., 2015) ท่ีกล่าว
ว่า ผู้บริหารและกรรมการมหาวิทยาลัยมักมาจากภายในทําให้มีการคิดอย่างเป็นคนภายใน มีปัญหาภาวะเลือด
ชิดในอุดมศึกษาไทยทําให้เสื่อมถอยและการไม่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมีระบบการเมืองภายในมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการเลือกต้ังในมหาวิทยาลัย การแก้ไขคือต้องมีการสรรหา การคัดเลือก และการพัฒนาเพ่ือสร้างคนท่ี
มีทักษะในทางบริหารและมีความเป็นผู้นํา และยังสอดคล้องกับ (Panich, V., 2010. pp.21-22, 27) ท่ีว่า 
มหาวิทยาลัยกําลังถูกครอบงําด้วยความโลภ มีการสร้างระบบการจัดการและการกํากับดูแลท่ีเน้นผลประโยชน์
ของสถาบันหรือเพื่อผลประโยชน์ของคนท่ียึดอํานาจภายในสถาบัน อีกทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยมีความเป็น
นักวิชาการลดลง กลายเป็นเข้ามาเป็นอาจารย์เพ่ือเป็นบันไดสู่อํานาจการเมืองหรืออํานาจอ่ืนท่ีไม่ใช่วิชาการ และ
สอดคล้องกับ (Thirawanutpong, P. & Bunpro, P., 2018, p.33) ท่ีเสนอแนวคิดว่า ผู้บริหารอุดมศึกษาควร
ได้รับการพัฒนาให้สามารถนําภาวะผู้นําและบุคลิกภาพประชาธิปไตยมาเอ้ือต่อการทํางานของอาจารย์ อย่างไรก็
ดีผู้วิจัยคาดว่า อาจเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยเป็นสังคมวิชาการท่ีทรงเกียรติ์ ดังน้ันผู้มีปัญญาจึงมักต้องการการ
นําเชิงยุทธศาสตร์ท่ีใช้ร่วมกับหลักธรรมาภิบาล เพราะเชื่อว่าเป็นการนําท่ีเหมาะสมต่อสังคมวิชาการ และ
ตระหนักว่าการจัดสรรคนเข้าสู่ตําแหน่งบนฐานคิดแบบการเมือง จะก่อให้เกิดความระแวงต่อภาวะผู้นําจนบั่น
ทอนความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
 2. จากผลการวิจยัด้านการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบ
ประเด็นท่ีนํามาสู่การอภิปราย ดังนี้ 
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  2.1 จากการท่ีผลการศึกษาด้านนโยบายพบอนาคตท่ีคาดหวังว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
กํากับการขับเคลื่อนนโยบายท่ีดี โดยควรสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายและทุกระดับ มุ่งสู่
ความทันสมัยและเป็นตัวอย่างท่ีดีของชุมชน ในขณะท่ีมีแนวโน้มคือ การที่สภามหาวิทยาลัยต้องแสดงบทบาท
ของผู้กําหนดนโยบาย กําหนดผู้รับผิดชอบและติดตามความก้าวหน้ามากข้ึน รวมท้ังต้องทําให้มหาวิทยาลัย
ทันสมัยและเป็นต้นแบบท่ีดีของสังคม ก็สอดคล้องกับ (Ousawat, C., 2011) ท่ีเสนอบทบาทและความ
รับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยว่า ต้องทําหน้าท่ีดูแลและกํากับสถาบันให้เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับสังคม และ
สอดคล้องกับ (Wasi, P., 2014, pp.14, 17-18)  ท่ีกล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยจะต้องทําหน้าท่ีบริหารทิศทาง
นโยบายและเป้าหมาย โดยต้องมีกลไกในการพัฒนาวิสัยทัศน์ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์โลกและประเทศไทย ด้วย
การตั้งคณะกรรมการเข้ามาบริหารและตรวจสอบติดตามการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ดีผล
การศึกษาน้ี ผู้วิจัยคาดว่าเกิดจากการท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ต้องการเห็นทิศทางการขับเคล่ือนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และต้องการให้การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจน
เป็นท่ียอมรับของสังคม 
  2.2 จากการท่ีผลการศึกษาด้านยุทธศาสตร์ พบว่า มีความคาดหวังให้มหาวิทยาลัยมีแผนท่ีการเดิน 
(Roadmap) ของยุทธศาสตร์ และมีข้อคิดเห็นว่า ปัญหาของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือ การมีลักษณะจากล่าง
ขึ้นบน และอนาคตก็คาดหวังให้เน้นงานวิจัยในการแก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน ต่อยอดสินค้าของชุมชน แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์วัฒนธรรม อีกทั้งการประเมินโครงการต่างๆ ก็ควรมุ่งประเมินเพ่ือนําผลไปใช้ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมากกว่าการประเมินความพึงพอใจ รวมท้ังมหาวิทยาลัยต้องมุ่งยกระดับมหาวิทยาลัย
มากกว่าการประกันคุณภาพ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ (Office of the Education Council, 2016a, pp.53-
54) ท่ีว่า มหาวิทยาลัยจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติ (Roadmap) ท่ีนําไปสู่คุณภาพของคนให้ชัดเจน 
และสอดคล้องกับ (Wasi, P., 2014, pp.8, 22) ท่ีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรเอาพ้ืนท่ีเปน็ตัวต้ังและทํางาน
สนับสนุนการพัฒนาอย่างงบูรณาการกับจังหวัด และจะต้องมีนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ท่ีทํางานเต็มเวลา รวมถึง
สอดคล้องกับ (Panich, V., 2012) ท่ีว่า ปัญหาของมหาวิทยาลัยประเทศไทยคือการนําระบบประกันคุณภาพมา
เป็นเปา้หมาย ซ่ึงถ้าเข้มแข็งมาก มีอํานาจมาก ใช้อํานาจบังคบัมาก และลงในรายละเอียดมาก ก็จะทําให้ระบบ
ประกันคุณภาพเข้มแข็งมากแต่ทําให้คุณภาพจริงๆ อ่อนแอ ท้ังท่ีเป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือคุณภาพของ
อุดมศึกษา อย่างไรก็ดีผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการ
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ และต้องการพลังและความเชี่ยวชาญจากผู้นําระดับสูงท่ีจะมาช่วยผลักดันยุทธศาสตร์   
อีกท้ังเห็นว่าควรระดมสรรพกําลังเพ่ือยกระดับคุณภาพผ่านยุทธศาสตร์มากกว่าการสร้างความเข้มแข็งจากการ
ประกันคุณภาพ โดยควรทําให้การประกันคุณภาพเป็นกลไกหนึ่งของยุทธศาสตร์ ซ่ึงต้องไม่สร้างความทุกข์ให้แก่
บุคลากร  
 3. จากผลการวิจยัด้านการบริหารพันธกิจของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    
พบประเด็นท่ีนํามาสู่การอภิปราย ดังนี้ 
  3.1 จากการท่ีผลการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตพบความคาดหวังให้วัดคุณภาพบัณฑิตจากการมี
งานทําและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และพบแนวโน้มว่า ต้องมีการเปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละคณะ
กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยหลักสูตรใหม่จะต้องคํานึงถึงความต้องการของท้องถ่ินหรือการสร้างผู้ประกอบการ
ท้องถ่ิน ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ท่ีมีอยู่ให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
และมหาวิทยาลัยต้องนําระบบเทคโนโลยีหรือระบบดิจิตอลมาใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงผลการวิจัยน้ีพบปัญหา
ท่ีสอดคล้องกับปัญหาของนักวิชาการต่างๆ เช่น ธนาคารโลกที่กล่าวว่า บัณฑิตไทยขาดทักษะที่นายจ้างต้องการ

และมีความสามารถลดลง (Lathapipat, D., 2016) และ (Panich, V., 2010, p.22) ท่ีกล่าวว่า หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพท่ีแท้จริง โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ในลักษณะที่คุณภาพอยู่ใน
แผ่นกระดาษ ในขณะที่แนวทางการแก้ปัญหาก็สอดคล้องกับ (Somboon, T., n.d.) ท่ีว่า อาจารย์อุดมศึกษาใน
ยุคปฏิรูปจะต้องเป็นผู้รู้จริง ไม่ประพฤติจนเป็นทรราชย์ทางการศึกษา ต้องสอนเป็น มีจิตสํานึก และมีฐานคติว่า
ตนเองเป็นรากแก้วในการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ และ (Poovarawa, Y., 2014, pp.6-13) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า 
การศึกษาระบบ 4.0 จะมีลักษณะท่ีการเข้าถึงเนื้อหาความรู้มีลักษณะเปิด และเยาวชนยุคใหม่มีลักษณะเป็นชน
พ้ืนเมืองดิจิทัล (Digital Native) โดยการจัดการศึกษาระบบ 4.0 ควรให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันบนไซเบอร์ และใช้
เครื่องมือทางดิจิทัลและเทคโนโลยีเกิดใหม่มาสร้างกิจกรรมใหม่ๆ บนไซเบอร์ ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า ผลการวิจัยนี้เป็น
แนวโน้มท่ีดีท่ีบุคลากรตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
บัณฑิต และการตระหนักในการเตรียมคนสําหรับไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นถ้ามหาวิทยาลัยมีการปฏิรูประบบการ
เรียนการสอนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลก็จะทําให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเป็นสากลมากข้ึน 
  3.2 จากการท่ีผลการศึกษาด้านบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พบข้อคิดเห็นว่า ธรรมาภิบาล
หรือความโปร่งใสในการบริหารยังไม่ดีพอ และพบแนวโน้มว่าต้องสร้างภาพลักษณ์ของระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้มีธรรมาภิบาลในเชิงประจักษ์ต่อบุคลากรมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ (Office of the Education 
Council, 2016b, p.69) ท่ีพบว่า สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีปัญหาด้าน   ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 
และสอดคล้องกับ (Buosonte, R., 2008) ท่ีพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐมีความคาดหวังให้มีการ
ดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน
ทุกๆ ด้าน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า ผลการศึกษาน้ีเป็นมิติท่ีดีท่ีบุคลากรให้ความสําคัญการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีธรรมาภิบาลที่สัมผัสได้ด้วยสามัญสํานึก เพราะปัญหาธรรมาภิบาลเป็นปัญหาสําคัญของชาติ 
 4. จากผลการวิจยัด้านการบริหารกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ พบแนวโน้มว่า ต้องมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรท้ังในคณะและต่างคณะผ่านการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น ต้องสร้าง
กลุ่มจิตอาสาในมหาวิทยาลัย และต้องมุ่งสร้างชื่อเสียงเพื่อการยอมรับจากภายนอกมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ข้อเสนอการพัฒนาการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาท่ีว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนหรือจัดสรรเวลาให้
บุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์และนักวิจัยสร้างความร่วมมือปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนอื่นๆ ท่ีอยู่นอกมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะภาคธุรกิจและภาคสังคม เพ่ือเรียนรู้และถ่ายเทประสบการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้มหาวิทยาลัยรับรู้ความ
ต้องการ และสามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุด อีกท้ังจะต้องให้ความสําคัญกับการสนทนาแลกเปล่ียน หรือการ
พูดคุยนอกรอบแบบความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามหน่วยงาน ข้ามองค์กรให้มากขึ้น (Committee on Assessment 
and Conclusions of the President of the University Council of Thailand 2009, 2009, pp.7-8) และ
สอดคล้องกับ (Wasi, P., 2014, p.15) ท่ีได้เสนอแนวคดิว่า มหาวิทยาลัยควรมีโครงสร้างการบริหารแนวราบ
เพ่ิมขึ้นจากโครงสร้างการบริหารแนวดิ่ง โดยการจัดให้มีกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการท่ีได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณและมีการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง โดยให้สามารถทํางานข้ามภาควิชา ข้ามคณะ และ
ข้ามมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยคาดว่า ท้ังนี้เนื่องจากบุคลากรต้องบรรยากาศทางวิชาการ โดยเฉพาะการได้มีโอกาส
ประชุมในลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และต้องการหลีกหนีจากบรรยายกาศความสัมพันธ์แบบ
การเมืองในมหาวิทยาลัย  
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  2.1 จากการท่ีผลการศึกษาด้านนโยบายพบอนาคตท่ีคาดหวังว่า ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
กํากับการขับเคลื่อนนโยบายท่ีดี โดยควรสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายและทุกระดับ มุ่งสู่
ความทันสมัยและเป็นตัวอย่างท่ีดีของชุมชน ในขณะท่ีมีแนวโน้มคือ การที่สภามหาวิทยาลัยต้องแสดงบทบาท
ของผู้กําหนดนโยบาย กําหนดผู้รับผิดชอบและติดตามความก้าวหน้ามากข้ึน รวมท้ังต้องทําให้มหาวิทยาลัย
ทันสมัยและเป็นต้นแบบท่ีดีของสังคม ก็สอดคล้องกับ (Ousawat, C., 2011) ท่ีเสนอบทบาทและความ
รับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัยว่า ต้องทําหน้าท่ีดูแลและกํากับสถาบันให้เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับสังคม และ
สอดคล้องกับ (Wasi, P., 2014, pp.14, 17-18)  ท่ีกล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยจะต้องทําหน้าท่ีบริหารทิศทาง
นโยบายและเป้าหมาย โดยต้องมีกลไกในการพัฒนาวิสัยทัศน์ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์โลกและประเทศไทย ด้วย
การตั้งคณะกรรมการเข้ามาบริหารและตรวจสอบติดตามการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ดีผล
การศึกษาน้ี ผู้วิจัยคาดว่าเกิดจากการท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ต้องการเห็นทิศทางการขับเคล่ือนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และต้องการให้การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจน
เป็นท่ียอมรับของสังคม 
  2.2 จากการท่ีผลการศึกษาด้านยุทธศาสตร์ พบว่า มีความคาดหวังให้มหาวิทยาลัยมีแผนท่ีการเดิน 
(Roadmap) ของยุทธศาสตร์ และมีข้อคิดเห็นว่า ปัญหาของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือ การมีลักษณะจากล่าง
ขึ้นบน และอนาคตก็คาดหวังให้เน้นงานวิจัยในการแก้ปัญหาชุมชนท้องถ่ิน ต่อยอดสินค้าของชุมชน แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์วัฒนธรรม อีกทั้งการประเมินโครงการต่างๆ ก็ควรมุ่งประเมินเพ่ือนําผลไปใช้ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมากกว่าการประเมินความพึงพอใจ รวมท้ังมหาวิทยาลัยต้องมุ่งยกระดับมหาวิทยาลัย
มากกว่าการประกันคุณภาพ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ (Office of the Education Council, 2016a, pp.53-
54) ท่ีว่า มหาวิทยาลัยจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติ (Roadmap) ท่ีนําไปสู่คุณภาพของคนให้ชัดเจน 
และสอดคล้องกับ (Wasi, P., 2014, pp.8, 22) ท่ีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรเอาพ้ืนท่ีเปน็ตัวต้ังและทํางาน
สนับสนุนการพัฒนาอย่างงบูรณาการกับจังหวัด และจะต้องมีนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ท่ีทํางานเต็มเวลา รวมถึง
สอดคล้องกับ (Panich, V., 2012) ท่ีว่า ปัญหาของมหาวิทยาลัยประเทศไทยคือการนําระบบประกันคุณภาพมา
เป็นเปา้หมาย ซ่ึงถ้าเข้มแข็งมาก มีอํานาจมาก ใช้อํานาจบังคบัมาก และลงในรายละเอียดมาก ก็จะทําให้ระบบ
ประกันคุณภาพเข้มแข็งมากแต่ทําให้คุณภาพจริงๆ อ่อนแอ ท้ังท่ีเป้าหมายของมหาวิทยาลัยคือคุณภาพของ
อุดมศึกษา อย่างไรก็ดีผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการ
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ และต้องการพลังและความเชี่ยวชาญจากผู้นําระดับสูงที่จะมาช่วยผลักดันยุทธศาสตร์   
อีกทั้งเห็นว่าควรระดมสรรพกําลังเพ่ือยกระดับคุณภาพผ่านยุทธศาสตร์มากกว่าการสร้างความเข้มแข็งจากการ
ประกันคุณภาพ โดยควรทําให้การประกันคุณภาพเป็นกลไกหนึ่งของยุทธศาสตร์ ซ่ึงต้องไม่สร้างความทุกข์ให้แก่
บุคลากร  
 3. จากผลการวิจยัด้านการบริหารพันธกิจของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    
พบประเด็นท่ีนํามาสู่การอภิปราย ดังน้ี 
  3.1 จากการท่ีผลการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตพบความคาดหวังให้วัดคุณภาพบัณฑิตจากการมี
งานทําและความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และพบแนวโน้มว่า ต้องมีการเปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละคณะ
กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยหลักสูตรใหม่จะต้องคํานึงถึงความต้องการของท้องถ่ินหรือการสร้างผู้ประกอบการ
ท้องถ่ิน ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ท่ีมีอยู่ให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
และมหาวิทยาลัยต้องนําระบบเทคโนโลยีหรือระบบดิจิตอลมาใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงผลการวิจัยนี้พบปัญหา
ท่ีสอดคล้องกับปัญหาของนักวิชาการต่างๆ เช่น ธนาคารโลกที่กล่าวว่า บัณฑิตไทยขาดทักษะที่นายจ้างต้องการ

และมีความสามารถลดลง (Lathapipat, D., 2016) และ (Panich, V., 2010, p.22) ท่ีกล่าวว่า หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพท่ีแท้จริง โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ในลักษณะที่คุณภาพอยู่ใน
แผ่นกระดาษ ในขณะที่แนวทางการแก้ปัญหาก็สอดคล้องกับ (Somboon, T., n.d.) ท่ีว่า อาจารย์อุดมศึกษาใน
ยุคปฏิรูปจะต้องเป็นผู้รู้จริง ไม่ประพฤติจนเป็นทรราชย์ทางการศึกษา ต้องสอนเป็น มีจิตสํานึก และมีฐานคติว่า
ตนเองเป็นรากแก้วในการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ และ (Poovarawa, Y., 2014, pp.6-13) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า 
การศึกษาระบบ 4.0 จะมีลักษณะท่ีการเข้าถึงเนื้อหาความรู้มีลักษณะเปิด และเยาวชนยุคใหม่มีลักษณะเป็นชน
พ้ืนเมืองดิจิทัล (Digital Native) โดยการจัดการศึกษาระบบ 4.0 ควรให้ผู้เรียนทํางานร่วมกันบนไซเบอร์ และใช้
เครื่องมือทางดิจิทัลและเทคโนโลยีเกิดใหม่มาสร้างกิจกรรมใหม่ๆ บนไซเบอร์ ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า ผลการวิจัยนี้เป็น
แนวโน้มท่ีดีท่ีบุคลากรตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
บัณฑิต และการตระหนักในการเตรียมคนสําหรับไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นถ้ามหาวิทยาลัยมีการปฏิรูประบบการ
เรียนการสอนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลก็จะทําให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเป็นสากลมากข้ึน 
  3.2 จากการท่ีผลการศึกษาด้านบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พบข้อคิดเห็นว่า ธรรมาภิบาล
หรือความโปร่งใสในการบริหารยังไม่ดีพอ และพบแนวโน้มว่าต้องสร้างภาพลักษณ์ของระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้มีธรรมาภิบาลในเชิงประจักษ์ต่อบุคลากรมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ (Office of the Education 
Council, 2016b, p.69) ท่ีพบว่า สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีปัญหาด้าน   ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ 
และสอดคล้องกับ (Buosonte, R., 2008) ท่ีพบว่า บุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐมีความคาดหวังให้มีการ
ดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน
ทุกๆ ด้าน ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่า ผลการศึกษาน้ีเป็นมิติท่ีดีท่ีบุคลากรให้ความสําคัญการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะการมีธรรมาภิบาลที่สัมผัสได้ด้วยสามัญสํานึก เพราะปัญหาธรรมาภิบาลเป็นปัญหาสําคัญของชาติ 
 4. จากผลการวิจยัด้านการบริหารกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการ พบแนวโน้มว่า ต้องมีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคลากรท้ังในคณะและต่างคณะผ่านการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น ต้องสร้าง
กลุ่มจิตอาสาในมหาวิทยาลัย และต้องมุ่งสร้างชื่อเสียงเพื่อการยอมรับจากภายนอกมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ข้อเสนอการพัฒนาการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาท่ีว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องสนับสนุนหรือจัดสรรเวลาให้
บุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์และนักวิจัยสร้างความร่วมมือปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนอื่นๆ ท่ีอยู่นอกมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะภาคธุรกิจและภาคสังคม เพ่ือเรียนรู้และถ่ายเทประสบการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้มหาวิทยาลัยรับรู้ความ
ต้องการ และสามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุด อีกท้ังจะต้องให้ความสําคัญกับการสนทนาแลกเปล่ียน หรือการ
พูดคุยนอกรอบแบบความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามหน่วยงาน ข้ามองค์กรให้มากขึ้น (Committee on Assessment 
and Conclusions of the President of the University Council of Thailand 2009, 2009, pp.7-8) และ
สอดคล้องกับ (Wasi, P., 2014, p.15) ท่ีได้เสนอแนวคดิว่า มหาวิทยาลัยควรมีโครงสร้างการบริหารแนวราบ
เพ่ิมขึ้นจากโครงสร้างการบริหารแนวดิ่ง โดยการจัดให้มีกลุ่มปฏิบัติการและเครือข่ายวิชาการท่ีได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณและมีการบริหารงบประมาณด้วยตนเอง โดยให้สามารถทํางานข้ามภาควิชา ข้ามคณะ และ
ข้ามมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยคาดว่า ท้ังนี้เนื่องจากบุคลากรต้องบรรยากาศทางวิชาการ โดยเฉพาะการได้มีโอกาส
ประชุมในลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และต้องการหลีกหนีจากบรรยายกาศความสัมพันธ์แบบ
การเมืองในมหาวิทยาลัย  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สภามหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนบทบาทและปรับปรุงระบบงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีระบบ
การกํากับติดตามนโยบาย พร้อมไปกับสร้างระบบธรรมาภิบาลผ่านการปรับปรุงข้อบังคับในการสรรหาบุคลากร
เข้าสู่ตําแหน่ง โดยใช้กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วม 
 2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับควรนําข้อมูลจากผลการวิจัยไปจัดทําเป็นยุทธศาสตร์ รวมท้ัง
ออกแบบระบบบริหารแบบกระจายอํานาจ การบริหารหลักสูตร และการสร้างระบบควบคุมท่ีเน้นธรรมาภิบาลที่
แท้จริง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในระยะ 5 ปี 
 2. ควรมีการวิจัยประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
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