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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหบริบทการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการพัฒนา
พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมารในอดีตและปจจุบัน รวมทั้งความคาดหวังของชุมชน และเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมารในอนาคต โดยการ
วิเคราะหเอกสารท่ีเกี่ยวของ ผูบรหิารและบุคลากรท่ีมีประสบการณทํางานไมนอยกวา 5 ป จํานวน 16 คน ผล
การศึกษา พบวา การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียน
มารมีจดุแข็ง 16 ขอ จุดออน 25 ขอ โอกาส 15 ขอและอุปสรรค 10 ขอ ความคาดหวังของชุมชนท่ีสําคัญ 6 ขอ 
ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตร 6 ขอ และเสนอประเด็นยุทธศาสตร 6 ขอ (ADIREK Model) ไดแก 1) การ
พัฒนาองคความรูและนําทรัพยากรของชุมชนชายแดนมาสูการเรียนรู (Adoption) 2) การขยายโอกาสทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแกชุมชนชายแดน (Development) 3) การบูรณาการพันธกิจองคกรใหสอดคลองกับ
ศักยภาพพื้นทีช่ายแดน (Integration) 4) การปรับภาพลักษณองคกรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง (Rapidity)   
5) การเสริมสรางศักยภาพขององคกรสูองคกรแหงความเปนเลิศ (Excellence) และ 6) การสรางความรวมมือ
ทางวิชาการและขับเคลื่อนองคกรสูระดับสากล (Keeping on) 
 

คําสําคัญ : ยุทธศาสตร / มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร / พ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร 
 
 

 
          *อาจารยประจําโปรแกรมวิชารฐัประศาสนศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร แมสอด 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to analysis education management context of Kamphaeng 
Phet Rajabhat University to develop in Thailand-Myanmar border area in past and present, 
expectations of the community and to develop education strategies to develop of border 
areas in the future. The data were analyzed the related documents, 16 executives and staffs. 
The results showed that the education of Kamphaeng Phet Rajabhat University had 16 
strengths,  25 weaknesses,   15 opportunities and 10 threats, 6 expectations of the community 
and 6  challenges strategic  and 6 strategic issues (ADIREK Model) including: 1) the 
development of knowledge and resources of border communities to learn (Adoption) 2) the 
expansion of higher education opportunities to the community 's borders. (Development)            
3) integrating the organization's mission to meet the potential of the border area. (Integration) 
4) the new organization image to support the change (Rapidity) 5) strengthening the capacity 
of organizations to organizations of Excellence (Excellence) and 6) Creating educational 
collaboration and to drive organizations to international (Keeping on). 
 

Keywords : Strategy / Kamphaeng Phet Rajabhat University / Thailand-myanmar  
                Border Area 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรเปนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ีภารกิจจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตากมาอยางยาวนาน การดําเนนิการดังกลาวไดสรางทรัพยากรมนุษยและ
ศักยภาพใหแกชุมชนทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในโอกาสวันสถาปนาสถาบันครบรอบ 40 ป และการกาวเขาสูการ
เปนสวนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปพ.ศ.2558 ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงบริบทในการจัดการศึกษาอยางมาก เชน เกิดการแขงขันและความรวมมอืทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางหรือหลักสูตรทองถิ่น การพัฒนาสถาบันสู
องคกรแหงความเปนเลิศ การยกระดับเครือขายการจัดการศึกษา และการแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสารระหวางกัน
และกัน อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชรไดขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามาสูพื้นที่ 5 อําเภอ
ชายแดนจังหวัดตากกวา 12 ป มทีั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นหลายประการ  

ดังนั้นเพื่อเปนการทบทวนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเพิ่มขดีความสามารถของบณัฑิตใหมคีณุภาพมาตรฐานในระดับสากล การพัฒนา
ความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยเพือ่การพัฒนาประชาคมอาเซียนและการสงเสรมิบทบาทในพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบของ
ตนเอง ตลอดจนเปนแนวทางในการยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาในอนาคต ผูวิจัยจึงขอเสนอยุทธศาสตร
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร ดังเสนอใน
หัวขอตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะหบริบทและความคาดหวังของชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏั

กําแพงเพชรในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมารในอดีตและปจจบุัน 
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2. เพื่อพัฒนายุทธศาสตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชรในพ้ืนที่ชายแดนไทย-
เมียนมารในอนาคต 
 

วิธดํีาเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี แบงตามวัตถุประสงคการวิจัยเปน 2 ข้ันตอน ไดแก 
1. การวิเคราะหบริบทและความคาดหวังของชุมชนที่มีตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏั

กําแพงเพชรในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมารในอดีตและปจจบุัน 
   1.1 รูปแบบการวิจัย เปนการวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
   1.2 แหลงขอมูล ไดแก แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551-2555 และพ.ศ.2556-2560 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป พ.ศ.2550-2556 รายงานประจาํปของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550-2555 รายงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายในและภายนอก พ.ศ.2552-2555 เอกสารและงานวิจัยดานการวางแผนกลยุทธ
และการจัดการศึกษาในพื้นทีช่ายแดนท่ีเกี่ยวของ 

   1.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสังเคราะหเอกสาร 
   1.4 การรวบรวมขอมูล ไดแก รวบรวบขอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   1.5 การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาความ

สอดคลองและบริบทที่เกีย่วของของขอมูล 
2. การพัฒนายุทธศาสตรการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชรในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-

เมียนมารในอนาคต 
   2.1 รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  
   2.2 ผูใชขอมูล ไดแก ผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏักาํแพงเพชร แมสอด จํานวน 16 

คนที่มีประสบการณการทํางานไมนอยกวา 5 ปและเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําและทบทวนแผนกล
ยุทธในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร แมสอด อําเภอแมสอด จังหวดัตาก 

   2.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบบฟอรมการประชุมเชิงปฏิบตัิการ จํานวน 6 ฉบับ ไดแก (1) ผลการ
ประเมินการประกันคณุภาพภายในและภายนอก (2) ผลการประเมนิจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสงเสรมิกิจการมหาวทิยาลัย   
(3) รางผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในภายนอก (4) รางแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (5) รางแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และ (6) รางแผนท่ียุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

   2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ขอมูลจากการประชุมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือทบทวนและจัดทําแผน
ประจําป (Workshop) วันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 ณ หองประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 
แมสอดและขอมลูจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   2.5 การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหขอมูลเชงิเนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาความ
สอดคลองของความคิดเห็นและความเปนไปไดของขอมูลของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา 
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร 

1) ประเด็นทาทาย 
2) ประเด็นยุทธศาสตร  
3) กลยุทธ   

แนวคิดท่ีเกี่ยวของ 
1) แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร 
2) แนวคิดเก่ียวกับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

บริบทการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร 7 ดาน ไดแก  

1) ดานการเรียนการสอน             2) ดานกิจการนักศึกษา  
3) ดานการวิจยัและงานสรางสรรค             4) ดานการบริการวิชาการ  
5) ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม   6) ดานการบริการจัดการ 
7) ดานการพัฒนาบุคลากร 

ความคาดหวังของชุมชนในการจัดการศึกษาในพื้นท่ี
ชายแดนไทย-เมียนมาร 

1) ดานการจัดการเรียนการสอน 
2) ดานการวิจยั  
3) ดานการบริการวิชาการ  
4) ดานการทํานุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  
5) ดานการบริหารจัดการ  
6) ดานอ่ืนๆ  
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สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 บริบทของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหบริบทภายใน 
 

จุดแข็ง จุดออน 
1.ดานการเรียนการสอน 
S1 เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ขยายโอกาสใหคนในทองถ่ิน 
S2 มีระบบและกลไกพัฒนาและบริหารหลักสูตรที่เขมแข็งและมีมาตรฐาน
ตามเกณฑหลักสูตรอุดมศึกษา 
S3 อาจารยมีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่สอน 
S4 คาใชจายตํ่ากวาหลักสูตรเดียวกันในสถาบันอื่นที่มาเปด 
S5 มีอาคารสถานท่ีและคอมพิวเตอรเพียงพอ 
2.ดานกิจการนักศึกษา 
S6 มีหอพักนักศึกษาใหบริการในราคาถูก 
3.ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
S7 เปนมหาวิทยาลัยที่ต้ังในทองถ่ิน ทําใหสามารถทําวิจัยไดงาย 
S8 นักศึกษามีสวนรวมในการทําวิจัยอยางเขมแข็ง 
4.ดานการบริการวิชาการ 
S9 มีหลักสูตรการอบรมที่หลากหลาย ทําใหสามารถขยายฐานการใหบริการ
วิชาการแกชุมชนไดมากข้ึน 
S10 มีศูนยบริการวิชาการที่มีศักยภาพในใหบริการแกภายนอก 
S11 มีสถานที่และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพรอม 
S12 มีหนวยบริการวิชาการที่สามารถเคลื่อนที่ใหบริการนอกสถานที่ได 
5.ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
S13 มหาวิทยาลัยต้ังอยูในทําเลที่เอื้อตอการเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
6.ดานการบริหารจัดการ 
S14 บุคลากรเปนคนในพื้นที่ ทําใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 
S15 มีคณะกรรมการพัฒนาสถาบันที่เขมแข็งสามารถบริหารจัดการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
7.ดานการพัฒนาบุคลากร 
S16 บุคลากรมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน ทําใหยังสามารถพัฒนา
ศักยภาพใหทันตอการเปลี่ยนแปลงไดงาย 
 

1. ดานการเรียนการสอน 
W1 การแขงขันทักษะวิชาการ วิชาชีพทั้งภายในและภายนอกมีนอย 
W2 อาจารยมีทักษะทางภาษาตางประเทศจํากัด 
W3 อาจารยที่มีคุณวุฒิสูงกวาปริญญาโท มีตําแหนงทางวิชาการหรือไดรับ
รางวัลทางวิชาการหรืองานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติยังมีนอย 
2.ดานกิจการนักศึกษา 
W4 นักศึกษามีความกระตือรือรนในการจัดทํากิจกรรมนอย 
W5 การติดตามและรายงานผลกิจกรรมนักศึกษายังไมชดัเจน และนําผล
ประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมนอย 
W6 การประชาสัมพันธขาวสารและการประชาสัมพันธกิจกรรมที่เปนประโยชน
แกนักศึกษาและศิษยเกายังไมทั่วถึง 
W7 ขาดสถานที่สําหรับปฏิบัติงานขององคการบริหารนักศึกษา 
W8 ขาดการติดตามและสงเสริมกิจกรรมศิษยเกาท่ีชัดเจน 
W9 การสงเสริมกิจกรรมของนักศึกษายังไมครอบคลุมและตอเนื่อง  
3.ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
W10 บุคลากรสายการสอนมีภาระงานมากทําใหทํางานวิจัยไดนอย 
W11 ขาดมาตรการสงเสริมกระตุนใหบุคลากรจัดทําวิจัยอยางจริงจัง 
4.ดานการบริการวิชาการ 
W12 ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลการบริการวิชาการยังไมสมบูรณ 
W13 การประชาสัมพันธยังขาดประสิทธิภาพ 
W14 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยมีนอย 
5.ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
W15 ทรัพยากรสนับสนุนงานศิลปะและวัฒนธรรมยังมีนอย 
W16 ขาดการสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
6.ดานการบริหารจัดการ 
W17 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพนอย 
W18 การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยยังไมครอบคลุมและไมทั่วถึง 
W19 ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการไมสมบูรณ 
W20 การใชทรัพยากรรวมกันยังไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
W21 ระบบตรวจสอบติดตามประเมินผลยังไมสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
W22 โครงการไมเปนไปตามเปาหมายเน่ืองจากโครงการไมชัดเจน 
7.ดานการพัฒนาบุคลากร 
W23 บุคลากรมีภาระงานมากทําใหพัฒนาตนเองไดจํากัด 
W24 สัดสวนอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอกตออาจารย
ประจําตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 
W25 ขาดการนิเทศสอนงานและไมมีคูมือการปฏิบัติงานของแตละตําแหนง 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหบริบทภายนอก 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.ดานการเรียนการสอน 
O1 ชุมชนชายแดนไทย-เมียนมารใหความรวมมือและมีสวนรวมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
O2 ชุมชนชายแดนมีแนวโนมตองการใหยกระดับเปนมหาวิทยาลัย
นานาชาติ 
O3 ชุมชน หนวยงานและสถานประกอบการในพื้นที่ชายแดนเรียกรองให
เปดหลักสูตรและผลิตบัณฑิตที่จําเปนเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่
ชายแดน 
2.ดานกิจการนักศึกษา 
O4 มีหนวยงานและชุมชนในทองถ่ินสนับสนุนการจัดกิจกรรมนกัศึกษา
อยางตอเนื่อง 
O5 ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินใหความสําคัญและชี้แนะในการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับนักศึกษา 
O6 องคกรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่สนับสนุนและมีสวนรวมกับงาน
กิจการนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
3.ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
O7 มีหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนทุนวิจัย 
O8 มีเครือขายและหนวยงานภายนอกท่ีเอื้อตอการพัฒนางานวิจัยในมี
คุณภาพยิ่งข้ึน เชน ศิษยเกา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 
4.ดานการบริการวิชาการ 
O9 การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหบุคลากรทองถ่ินสนใจเขาอบรมและ
รับบริการวิชาการมากย่ิงข้ึน 
O10 มีเครือขายในการใหบริการวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก 
O11 พื้นที่ชายแดนมีแนวทางพัฒนาเปนเขตพื้นที่พิเศษอยางชัดเจน ทําให
มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนงานบริการวิชาการตอเนื่อง 
5. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
O12 ชุมชนชายแดนในพ้ืนที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความเปนชาติพันธุที่
หลากหลายและมีอัตลักษณโดดเดนเปนของตนเอง 
O13 หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมและใหความ
รวมมือในการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอเนื่อง 
6.ดานการบริหารจัดการ 
O14 ชุมชนและบุคลากรภายนอกมีสวนรวมและสนับสนุนในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
7.ดานการพัฒนาบุคลากร 
O15 หนวยงานภายนอกมีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับ
ความตองการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย 

1.ดานการเรียนการสอน 
T1 การมีงานทําและการไดรับเงินเดือนของผูสําเร็จการศึกษายังไมเปนไปตาม
เกณฑ 
T2 มหาวิทยาลัยอื่นเปดการเรียนการสอนในพื้นที่ชายแดนจํานวนมากและ
หลากหลายหลักสูตร 
T3 นักเรียนมีคานิยมในการเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
มากกวา 
T4 นักเรียนตองการเรียนในหลักสูตรที่ไมมีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ 
2.ดานกิจการนักศึกษา 
T5 พื้นที่ชายแดนมีความเสี่ยงภัยตอความปลอดภัยของนักศึกษา เชน ยาเสพ
ติด อาชญากรรม เปนตน 
T6 ทุนการศึกษาและทุนกูยืมเพื่อการศึกษามีจํานวนนอย 
3.ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
T7 หนวยงานในพื้นที่มีคานิยมเลือกมหาวิทยาลัยนอกพื้นที่ทําวิจัย 
4.ดานการบริการวิชาการ 
T8 มีสถาบันอื่นที่ใหบริการวิชาการ/วิชาชีพในลักษณะเดียวกัน 
5.ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ไมมี 
6.ดานการบริหารจัดการ 
T9 ตัวชี้วัดในการประเมินมีจํานวนมากและเปลี่ยนแปลงบอย 

T10 เศรษฐกิจตกตํ่าทําใหงบประมาณสนับสนุนของรัฐบาลมีนอย 
7.ดานการพัฒนาบุคลากร 
ไมมี 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหตาํแหนงทางยุทธศาสตร 
 

สภาพแวดลอม คะแนนที่ไดรับ ลําดับที ่
จุดแข็ง (S) 1.4597 3 
จุดออน (W) 1.8033 2 
โอกาส (O) 2.6838 1 
อุปสรรค (T) 1.3996 4 

 จากตารางที่ 3 พบวา การจัดการศึกษาท่ีผานมา เมื่อพิจารณาปจจัยภายใน พบวา มีจุดออนมากกวา
จุดแข็ง และเมื่อพิจารณาปจจัยภายนอก พบวา มีโอกาสท่ีเอื้อตอการพัฒนามากกวาอุปสรรค ซึ่งเมื่อนํามา
กําหนดตําแหนงจะไดดังภาพท่ี 2   
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ภาพที่ 2 ตําแหนงทางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร 

จากภาพท่ี 2 พบวาตําแหนงทางยุทธศาสตรของการจัดการศึกษาอยูในตําแหนงกลยุทธเชิงปรับตัว 
(WO Strategy) ซึ่งแสดงวาการดําเนินการยังมีจุดออนภายในมากกวาจุดแข็ง แตยังมีโอกาสภายนอกอยูจํานวน
มากกวาอุปสรรค จึงควรปรับปรุงจุดออนและนําเอาโอกาสภายนอกมาใชในการกําหนดกลยุทธในการดําเนินการ
ตอไป  
 

ตอนท่ี 2 ความคาดหวังของชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมารที่สําคัญ 
ผูวิจัยสรุปความคาดหวังของชุมชนตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาไว 6 ประการ ดังน้ี 

     2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา นักศึกษา ครูอาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑติและ
ประชาชนคาดหวังใหจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทองถิ่นตองการสอดคลองกับการพัฒนาประเทศและ
รองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนของไทย ผูสอนมีคณุภาพและเช่ียวชาญวิชาชีพของตนเอง นักศึกษามีมาตรฐาน
ไดคณุภาพที่ตองการ จดักิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดทักษะท่ีเกีย่วของกับการเรยีนรูเนนคณุภาพมากกวาปริมาณ 
เปดสอนระดับบณัฑิตศึกษาและเนนสาขาวิชาที่เปนจุดขาย มีการพัฒนาหลักสตูรทองถิ่นในสาขาวิชาที่ตอบสนอง
ทองถิ่นและประเทศเพื่อนบาน เปนศูนยกลางในพ้ืนท่ีชายแดน มีหลกัสูตรนานาชาติรองรับประเทศเพือ่นบาน
และตอยอดจากระดับมัธยมศึกษา เนนการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สอนตามสภาพความเปนจริงมากกวาตาม
แบบเรียน ใหนักศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตของคนชายแดน มีอิสระในการพัฒนาองคกรและหลักสตูร ยิ่งกวานั้น ยัง
ตองการใหบัณฑติมีความอดทน สูงาน ซื่อสัตย รับผิดชอบ เรียนรูงานไดเร็ว และมีทักษะในการเขาสังคมรองรับ
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนในอนาคต 

   2.2 ดานการวิจัย พบวา พื้นที่ชายแดนยังมีความตองการองคความรูจากการทําวิจัยในพ้ืนท่ีอีกมาก 
คาดหวังงานวิจัยท่ีมีคณุภาพและสามารถนําไปใชประโยชนได ตองการงานวิจัยท่ีสามารถพัฒนาเปนฐานขอมูลที่
จําเปนในการประกอบอาชีพของคนชายแดน สนับสนุนครูและนักเรยีนใหสรางผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนาแหลงเรียนรูทุกรูปแบบใหมีความสมบรูณเพียงพอ 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรดานการทําวิจัย ยิ่งกวานั้น ยังตองการงานวิจัยท่ีตอบสนองชุมชน การสราง
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ โครงงานเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในชุมชน อาจารยมศัีกยภาพในการใหความชวยเหลือ

จุดแขง็ เทากับ 1.4597 จุดออน เทากับ 1.8033 

โอกาส เทากับ 2.6838 

อุปสรรค เทากบั 1.3996 

ตําแหนงทางยุทธศาสตรอยูใน 
ตําแหนง  WO Strategy Situation 

กลยุทธเชงิปรบัตัว 
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หนวยงานและบุคลากรในพ้ืนท่ี มกีารจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางนักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญและรอบรูพื้นท่ีชายแดน 
รวมทั้งพัฒนาแหลงสืบคน ฐานขอมูล เครือขายและความรวมมือรวมแกไขปญหาในพ้ืนที่ มีการนําไปใชและ
พัฒนางานวิจัยใหมีเอกลักษณเปนของตนเอง 

   2.3 ดานการบริการวิชาการ พบวา คาดหวังใหมีการพัฒนาการบริการวิชาการใหแกคนไรสัญชาติ
ตามศูนยอพยพในพ้ืนท่ีชายแดนเพิ่มขึ้น มีหลักสตูรนานาชาติ มีการพัฒนาศักยภาพของศูนยใหบริการวิชาการให
เกิดความเปนเลศิ โดยเฉพาะการฝกอบรมอาชีพท่ีสามารถทํางานไดทันที ใชเงินทุนประกอบอาชีพนอย เนนการ
บริการวิชาการที่หลากหมายตามกลุมอาชีพ เพิ่มการใหบริการวิชาการที่เปนความโดดเดนของพ้ืนที่ชายแดน มี
ฐานขอมูลทรัพยากรที่เอื้อตอการดําเนินการ ควรหาบุคลากรที่มีประสบการณในการใหบริการวิชาการโดยเฉพาะ 
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหรองรับกบัการใหบริการ จัดตั้งศูนยฝกอบรมพัฒนาองคความรูแกบุคลากร จดัทําปฏิทิน
การใหบริการวิชาการ และสงเสรมิใหนักศึกษาทําการฝกงานหรือฝกสอนในพ้ืนท่ีทองถิ่น 

   2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พบวา คาดหวังใหมีการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นท่ีหลากหลาย มีศูนยสงเสรมิการทองเท่ียวและหลักสูตรดานการทองเที่ยวและโรงแรม มีการรวมอนุรักษ
ประเพณีชนเผาที่มีในพ้ืนท่ี จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สรางความรวมมือ
กับหนวยงานดานศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีชายแดน มีฐานขอมูลเพื่อการสืบคนงานวิจัยประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น แหลงคนหาวัฒนธรรมทองถิ่นในหนวยงานตางๆ คนหาเอกลักษณของชนเผาหรือกลุมชาติพันธุ 
สงเสริมใหจัดเก็บและพัฒนาใหคงอยู และพยายามสรางเครือขายในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชุมชนในพ้ืนท่ี
ชายแดน 

   2.5 ดานการบริหารจัดการ พบวา คาดหวังใหมีการพัฒนาองคกรใหเปนมหาวิทยาลัยของทองถิ่น
และยกระดับใหเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ พัฒนาการบริหารองคกรเพื่อรองรับการพัฒนาชายแดนในอนาคต มี
สิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกนักศึกษา มรีะบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสที่มปีระสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาใหเปนศูนยกลางการอุดมศึกษาภาคตะวันตกของประเทศเช่ือมโยง
การศึกษา เศรษฐกิจ การคา การทองเท่ียวเขารวมกัน เช่ือมโยงการศึกษาทุกระดับเขาดวยกัน มีหลากหลายคณะ
สาขาวิชาและหลักสูตรตามที่ตองการ พัฒนาเปนสถาบันเฉพาะทาง มีหลักสตูรทองถิ่นชายแดน มีหลกัสูตร
นานาชาติสําหรับคนตางดาว มีหลกัสูตรพหภุาษา มีการจัดการเรยีนการสอนภมูิปญญาทองถิ่นและปราชญ
ชาวบานของตนเอง จัดการศึกษาที่สงเสริมการติดตอสื่อสารระหวางกลุมชาติพันธุและการทองเที่ยว รวมทั้งเปน
ผูนําในการบริหารจัดการท่ีไดรบัการยอมรับในระดับพ้ืนท่ีและระดับชาติ 

   2.6 ดานอ่ืนๆ พบวา คาดหวังใหมีการพัฒนาภาษาตางประเทศและภาษาชนเผาใหมาก มีสาขาวิชา
เฉพาะทางท่ีมีเอกลักษณจุดเดนของตนเองและทําการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศ มีการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและฝกประสบการณทั้งในประเทศไทยและเมยีนมาร ใหคนพมาที่มีศักยภาพมาสอนดานภาษาและ
วัฒนธรรมเมียนมารกับคนไทยในพ้ืนท่ี แลกเปลี่ยนบุคลากรและเนนการสื่อสารใหเขาใจมากกวาทางวิชาการ มี
การทําวิจัยทองถิ่นเพื่อหาหลักฐานทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการและประวัติศาสตรของทองถิ่น เชน 
ดานประวตัิศาสตร ชนเผา วิถีชีวิต เปนตน มีหลักสูตรระยะสั้นท่ีตองการ มีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนวฒันธรรม
ระหวางสองประเทศอยางสม่ําเสมอและไมใหเกิดความแตกตางระหวางการจัดการศึกษาแตละระดับ ทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
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ตอนท่ี 3 ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชรในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนไทย-    
เมียนมารในอนาคต 

3.1 ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ (Critical Issues) มี 6 ประเด็น ดังนี ้ 
3.1.1 การรวบรวมองคความรูและนําทรัพยากรในทองถิ่นมาใชประโยชนนอย  
        องคความรู ภูมิปญญาและศักยภาพของชุมชนชายแดนมีความเปนอัตลักษณและ

หลากหลาย มหาวิทยาลัยควรเรียนรูและนําศักยภาพดังกลาวมาใชในการจัดการศึกษาและยกระดับองคความรู
เพื่อเผยแพร  สูภายนอก 

3.1.2 การขยายโอกาสในการรับผูสนใจเรียนทั้งเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพทําไดจํากดั  
        ความตองการและคาดหวังของชุมชนในพื้นที่ชายแดนมีสูง เนือ่งจากศักยภาพของทําเล

ที่ตั้งและการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว แตมหาวิทยาลัยยังมีจุดออนภายในจํานวนมาก และเปน
อุปสรรคในการพัฒนาตอบสนองความตองการของพ้ืนที่ชายแดน เชน การเปดหลักสตูรใหม การวิจัยตามความ
ตองการของหนวยงาน ความใหบริการวิชาการตามกลุมชาติพันธ เปนตน 

3.1.3 พันธกิจของบุคลากรและมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากและหลากหลาย  
        การประกันคณุภาพการศึกษาและระเบียบกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสงผล

ใหบุคลากรและมหาวิทยาลยัมีภารกิจทั้งในหนาท่ีและนอกเหนือหนาที่จํานวนมาก ยิ่งกวานั้นยังขาดการบูรณา
การงานเขาดวยกัน ทําใหจําเปนตองทํางานจํานวนมากท่ีไมเกี่ยวของกัน ซึ่งประเด็นนี้สงผลใหงานที่มลีักษณะ
การพัฒนาจํานวนนอย 

3.1.4 ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยมีความโดดเดนและดึงดดูใจนอย  
        คานิยมของผูปกครองและนักศึกษาท่ีตองการใหนักศึกษาเรยีนในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง

หรือมหาวิทยาลัยเอกชนนอกพ้ืนท่ีมีจํานวนมาก ทําใหผูตองการเรยีนมองขามการจัดการศึกษาในพื้นที่ มีเพียงผู
ตองการเรียนท่ีมีขอจํากัดที่เขามาเรียน เชน ผลการเรียนต่ํา ฐานะยากจน รายไดนอย การเดินทางไมสะดวก   
เปนตน 

3.1.5 ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยยังมีขอจํากดับางดาน  
       เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจจํานวนมาก แตมีบคุลากรจํากดัท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ   ทําใหการดาํเนินงานบางภารกิจไมบรรลตุามเปาหมายท่ีตองการ เชน การพัฒนาหลักสตูรใหม      
การวิจัยการประชาสัมพันธ เปนตน ซึ่งสะทอนไดจากผลการประเมนิคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

3.1.6 มีความรวมมือทางวิชาการทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศจํานวนนอย 
        การจัดการศึกษาในปจจุบันจําเปนตองมีความรวมมือท้ังในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเช่ือมโยงของโลกและบรบิทสงัคม ทําใหจําเปนตองมีภาคีเครือขายในการ
รับมือกับบริบทภายนอก โดยอาจนําจุดเดนของแตละแหงมาสงเสรมิศักยภาพซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังเปนการ
แลกเปลีย่นความรู ทักษะและประสบการณรวมกันอีกดวย 

3.2 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในอนาคต 
      จากประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตรทีจ่ะตองเผชิญในอนาคตดังกลาว ผูศึกษาจึงไดนําเสนอ

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) เปาประสงค (Objectives) และกลยุทธในการดําเนินงาน (Strategies) 
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชรในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-เมียนมาร (ADIREK Model) ดังนี ้
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาองคความรูและนําทรัพยากรของชุมชนชายแดนมาสูการเรยีนรู  
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  เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีองคความรูและนําทรัพยากรชุมชนชายแดนมาใชเพื่อการเรียนรูไดอยาง
หลากหลาย 
  กลยุทธในการดําเนินงาน 
     1. การพัฒนาองคความรูและแหลงเรียนรูชุมชนชายแดนเพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจยั   
การบริการวิชาการวิชาชีพ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
     2. การสงเสริมองคความรูและทรัพยากรชุมชนชายแดนสูการใชประโยชน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอดุมศึกษาแกชุมชนชายแดน  
  เปาประสงค คนในทองถิ่นไดรับโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  กลยุทธในการดําเนินงาน 
     1. การพัฒนาหลักสูตรและการอบรมระยะสั้นท่ีทันสมัยและตอบสนองความตองการชุมชนทองถิ่น
ใหไดคณุภาพและมาตรฐาน 
     2. การสงเสริมการจัดการศึกษาแกผูดอยโอกาสในพื้นที่หางไกลอยางท่ัวถึงและหลากหลายรูปแบบ 
เชน การจัดคายอาสาพัฒนา กิจกรรมพีส่อนนอง การใหบริการวิชาการวิชาชีพ เปนตน 
  ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 การบูรณาการพันธกิจองคกรใหสอดคลองกบัศักยภาพพ้ืนท่ีชายแดน  
  เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการบรูณาการพันธกิจตามความตองการของพ้ืนที่ชายแดนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธในการดําเนินงาน 
     1. การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหเกดิประสิทธิภาพ 
     2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณการพันธกิจ 
  ประเด็นยุทธศาสตรที ่4 การปรับภาพลักษณองคกรเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง  
  เปาประสงค มหาวิทยาลัยมภีาพลกัษณท่ีโดดเดนและดึงดูดผูเรียนในระดับชาติและระดบัสากล 
  กลยุทธในการดําเนินงาน 
     1. การสรางเอกลักษณและอัตลกัษณของมหาวิทยาลัยใหมีโดดเดนในระดับชาติ 
     2. การยกระดับประสิทธิภาพการประชาสัมพันธและการพัฒนาเครือขายผูมีสวนไดสวนเสยี 
  ประเด็นยุทธศาสตรที ่5 การเสริมสรางศักยภาพขององคกรสูองคกรแหงความเปนเลิศ  
  เปาประสงค มหาวิทยาลัยมีการพฒันาสูการเปนองคกรแหงความเปนเลิศจนเปนที่ยอมรับ 
  กลยุทธในการดําเนินงาน 
     1. การยกระดับระบบและกลไกขององคกรสูองคกรแหงการเรยีนรู 
     2. การสงเสริมองคกรภายในใหมีผลการปฏิบตัิงานสูง (High Performance) 
     3. การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศทั้งทางดานวิชาการ วิชาชีพและภาษาตางประเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตรที ่6 การสรางความรวมมือทางวิชาการและขับเคลื่อนองคกรสูระดับสากล  
  เปาประสงค มหาวิทยาลัยมคีวามรวมมือทางวิชาการตามพันธกิจทุกดาน ทั้งในระดบัชาติและระดับ
สากล 
  กลยุทธในการดําเนินงาน 
     1. การสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาในระดับชาติและนานาชาต ิ
     2. การขยายความรวมมือตามพันธกิจกับภาคีเครือขายและผูมีสวนไดสวนเสียทีเ่กี่ยวของ เชน 
สมาคมศิษยเกา หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน 
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อภิปรายผลของการวิจัย 
 จากการศึกษาผูวจิัยขอนําเสนอการอภิปรายผล ดังนี ้
  การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรซ่ึงมีเขตบริการ
จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก โดยการวิจยัครั้งนี้ไดวเิคราะหการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี 
5 อําเภอชายแดนจังหวัดตาก ซึ่งปรากฏวามจีุดแข็งที่สําคัญ 16 ขอ จุดออน 25 ขอ โอกาส 15 ขอและอุปสรรค 
10 ขอ ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับคาคะแนนท่ีไดรับ พบวา มีจุดออนมากกวาจุดแข็งและมีโอกาสมากกวาอุปสรรค
เชนเดียวกันทั้งสองกรณี โดยในประเด็นดังกลาวพบวา การจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏั
กําแพงเพชรในพ้ืนท่ีชายแดน ยังมีจุดออนภายในการดําเนินการอยูอยางมาก แตอยางไรก็ตามยังคงมีโอกาสใน
การดําเนินการอยางมากมาย อาจเน่ืองจากชุมชนและพ้ืนทีช่ายแดนมีศักยภาพสูง เปนจุดดึงดูดและนําไปสูการ
สรางโอกาสในการจัดการศึกษาใหประสบความสําเรจ็ในอนาคตไดโดยงาย เชน การไดรับการผลักดันจากรัฐบาล
เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ (Special Economic Zones) (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2556)  การ
ยกระดับเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษนครแมสอด การพัฒนาเปนนิคมอตุสาหกรรมชายแดน 
เปนตน ยิ่งกวานั้น ยังเห็นไดอีกวาตําแหนงทางยุทธศาสตรอยูในตําแหนงกลยุทธเชิงปรับตัว (W-O Situation) 
ซึ่งเปนกลยุทธทีส่ามารถนําเอาโอกาสภายนอกท่ีเกดิขึ้นมาปรับปรุงและแกไขจดุออนภายใน เพ่ือใหสามารถบรรลุ
เปาหมายทีต่องการไดนั่นเอง ซึ่งในทางยุทธศาสตรถือวาเปนกลยุทธท่ีสามารถพัฒนาไดโดยงาย เนื่องจากหาก
แกไขจุดออนภายในของตนเองแลวจะสามารถใชโอกาสท่ีมีอยูจํานวนมากนําไปสูความสําเร็จตามท่ีตองการได 
  อีกทั้งจากการศึกษาความคาดหวังของชุมชนที่สําคัญ ยังพบอีกวาท้ังนักศึกษา ครูอาจารย ผูทรงคณุวุฒิ 
ผูใชบัณฑิตและประชาชนยังตองการใหมหาวิทยาลัยจดัการเรียนการสอนอยางมีคณุภาพ มีงานวิจยัที่ตรงความ
ตองการของหนวยงานและตอบสนองความเติบโตของพื้นที่ชายแดนในอนาคต มีการใหบริการวิชาการวิชาชีพท่ี
หลากหลาย ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของพื้นที่และกลุม
ชาติพันธุ และมีการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ จากท่ีกลาวมาแลว ทําใหเห็นไดวาชุมชนชายแดนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีชายแดนยังคาดหวังใหมหาวิทยาลัยเปนท่ีพึ่งใหกับทองถิ่นตามปรัชญาในการจัดต้ัง
มหาวิทยาลยัราชภฏัที่จะเปน “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” และตองการใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยงาน
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนในอนาคต  
  ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตร พบวา ยังมีประเด็นสําคัญที่มหาวิทยาลัยจําเปนตองนําไปใชในการ
พิจารณาอีกหลายประการ ไดแก ศักยภาพขององคความรูและทรัพยากรในชุมชนชายแดน โอกาสการไดรับ
การศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล พันธกิจที่จําเปนตองดําเนินการ ภาพลักษณของสถาบัน ขอจํากัดในการดําเนินงานท่ี
ยังคงมีอยู และเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ซึ่งประเด็นท้ังหมดเปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยตองนํามาพิจารณา
และกาวขามไปใหได ยิ่งกวาน้ัน ยงัตองพิจารณาการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 เนื่องจากอาจมี
ผลกระทบตอพ้ืนท่ีชายแดนโดยตรงอีกดวย (สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ, 2553)    
  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาในอนาคต ผูวิจัยเสนอใหมหาวิทยาลยัมียุทธศาสตรทีส่อดคลองกับ
ประเด็นทาทายเชิงยุทธศาสตรที่ไดกลาวไวแลว (ADIREK Model) ไดแก 1) การพัฒนาองคความรูและนํา
ทรัพยากรชุมชนชายแดนไปสูการเรียนรู (Adoption) มีเปาหมายเพ่ือรวบรวมศักยภาพของชุมชนชายแดนไปสู
การจัดระบบ การสรางเปนองคความรูและพัฒนาเปนแหลงเรยีนรูเพือ่ใชในการจัดการศึกษา 2) การขยายโอกาส
ทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแกชุมชนชายแดน (Development) มีเปาหมายเพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ี
และภารกิจของสถาบันใหชัดเจนย่ิงขึ้น 3) การบูรณาการพันธกิจองคกรใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีชายแดน 
(Integration) มีเปาหมายเพื่อดาํเนินงานตามพันธกิจท่ีกําหนดไวใหเกิดประสิทธิภาพและมีความซ้ําซอนนอย
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ที่สุด 4) การปรับภาพลักษณองคกรเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง (Rapidity) มีเปาหมายเพ่ือใหสถาบนัเปนท่ีรูจัก
และเกิดความภาคภมูิใจในสถาบัน รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 5) การเสริมสราง
ศักยภาพขององคกรสูองคกรแหงความเปนเลิศ (Excellence) มีเปาหมายเพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับ
ศักยภาพการดําเนินงานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ และ 6) การสรางความรวมมือทางวิชาการและขับเคลื่อน
องคกรสูระดับสากล (Keeping on) มีเปาหมายเพื่อใหองคกรดําเนนิการอยางมีประสิทธิภาพ มเีครือขายความ
รวมมือทางวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถยกระดับองคกรสู
ระดับสากลไดในอนาคต 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

   1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรควรเรงพัฒนาจุดแข็ง แกไขจดุออน ขยายโอกาสและลด
อุปสรรคในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอยางจริงจัง 
    2. มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชรควรพิจารณานํายุทธศาสตรที่พัฒนาข้ึนไปปรับใชใหเหมาะสม 
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อแขงขันกับภายนอก 
    3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรควรศึกษาและทบทวนพันธกิจ ความคาดหวัง ประเด็นทาทาย
เชิงยุทธศาสตรและสถาบันอุดมศกึษาในพื้นที่ชายแดนที่ประสบความสําเร็จ เพื่อนํามาใชยกระดับมาตรฐานการ
การจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพอยางจริงจัง   
 ขอเสนอแนะในการนําวิจัยคร้ังตอไป  

   1 ควรวิจัยสภาพ ปญหาและปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ชายแดน 
เพื่อจะไดนาํขอมูลมาใชพัฒนามหาวิทยาลัยใหรอบดานยิ่งข้ึนโดยใชวิธีการวิจัยท่ีหลากหลายทั้งเชิงปรมิาณและ
คุณภาพ 

   2. ควรศึกษาบริบทและศักยภาพของหนวยงานในพ้ืนท่ีวามีศักยภาพมากนอยเพยีงใด เพ่ือนํามาใช
กําหนดยุทธศาสตรเพื่อสรางความรวมมือและเครือขายของมหาวิทยาลัยตอไป 
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