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บทคัดย่อ 
การวิจัย น้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการบูรณาการพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจและ 3) เพ่ือ
ทดลองและประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) 
ศึกษาสภาพ และปัญหาปัญหา การบริหารการบูรณาการพันธกิจ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหาร จ านวน 12 คน สังเคราะห์เน้ือหา เพ่ือน ามาประกอบการท ากลยุทธ์  2) พัฒนากลยุทธ์โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดท าร่างกลยุทธ์ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน และตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์โดยการสัมมนา            
อิงผู้เชี่ยวชาญ 8 คน และ 3) ทดลองและประเมินผลกลยุทธ์ กลุ่มผู้ทดลองใช้ จ านวน 26 คน ตามมาตรการที่
ก าหนด ส่วนการประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้ 11 คน และประเมินโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน ผลการศึกษาพบว่า 

1. สภาพการบริหารการบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายการบูรณาพันธกิจไว้ในแผน
กลยุทธ์โดยก าหนดตัวชี้วัดและมาตรการ มีการสนับสนุนงบประมาณการบูรณาการผ่านพันธกิจหลัก และการ
ด าเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก ส่วนปัญหาการบริหารการบูรณาการพันธกิจ ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการ โครงสร้างการด าเนินงานไม่ชัดเจน และการติดตามผลการด าเนินงานยังไม่เป็นระบบ  

2. กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมีการก าหนด 1 วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 4 เป้าประสงค์ 4 
ประเด็นกลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 21 ตัวชี้วัด และ38 มาตรการโดย8 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบและกลไกการจัดท า
แผนการบูรณาการพันธกิจ  2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการบูรณาการพันธกิจ  3) 
จัดโครงสร้างองค์กรเพ่ือการบริหารการบูรณาการพันธกิจ  4) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในการบริหารการบูรณาการ
พันธกิจ  5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบูรณาการพันธกิจ  6) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการพันธกิจ
ทั้งภายในและภายนอก  7) สร้างต้นแบบการบูรณาการพันธกิจ  และ 8) พัฒนาระบบและกลไกการก ากับติดตาม และ
ประเมินผล การบูรณาการพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 

3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบูรณาการ พันธกิจพบว่า การจัด
กิจก รร มพัฒนาบุคล ากรด้านการ บูรณาการ พันธกิจท าให้ผู ้ เ ข ้าร่ว มกิจกร รม มีความ รู้ค วาม เข ้าใจ
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เกี่ยวกับการบูรณาการ มีการน าความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับพันธกิจการบริการวิชาการผ่านโครงการบริการวิชาการมากที่สุดรองลงมาเป็นท านุบ า รุงศิลปะ
และวัฒนธร ร ม  ท า ให ้นักศึกษา ได้น าความ รู ้ ไ ป ใช ้ล ดภ าร ะ งาน ป ร ะห ยัด งบ ป ระม าณ แ ละการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้กลุ ่มทดลอง และได้องค์ความรู้ด้านการบูรณาการ  13 องค์ความรู้   และผลการ
ประเมินกลยุทธ์กับกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ากลยุทธ์ที ่พัฒนาขึ้นมีความ เหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้ได้จริงตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ส่วนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความสอดคล้องในระดับมาก ส่วน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ อยู่ ในระดับมาก-มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ :กลยุทธ์  การบริหารการบูรณาการ  พันธกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the conditions and the problems for the 

administration of mission integration for Rajabhat Universities in the Lower North Region, 2) 
develop the strategy for the administration of mission integration and 3) try out and assess the 
implementation of the strategy for the administration of mission integration. The research was 
divided into 3 steps. The first step was to study the conditions and the problems for the 
administration of mission integration. The research instrument was an in depth interview 
conducted with 12 administrator member from the Lower North Rajabhat Universities. Content 
synthesis was implemented to method for strategic setting. The second step was to develop the 
strategy, the research instrument was applying a workshop technique to SWOT analysisand 
setting strategic draft conducted with 9expertsinan integration. Furthermore, connoisseurship by 8 
experts was conducted to check the strategic correction. The third step was operated to try out 
and assess the strategy by interviewing 11 users strategy and evaluationthe informants was to 
assess the agreement, the appropriateness, the possibilityand the utility of the strategy by 17 
experts in strategy. The results show in the following findings. 
 1. The conditions for the administration of mission integration concerned about the 
policy of mission integration that was set in the strategic plans. Budget was allocated for mission 
integration.The problem included the organization lacks of knowledgeable staff in the field of an 
integration, unclear clarifying operational structure, and not well managing evaluation. 
 2. The administration of mission integration for the Lower North Rajabhat Universities 
was found in 1 vision 4 missions, 4 goals, 4 strategic issues, 8 strategies, 21 indicators and 38 
measures. Constructed strategies consisted of strategy 1) the developed methods for the mission 
integration plan, 2) developed database and information, 3) a well-organized organization structure, 
4) the improvement in administrators’ competencies, 5) the improvement in staff’s competencies, 
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6)developingandincreasingcooperativenetwork.7)createdintegralmodels,and8)the developed 
methods of mission integration evaluation. 
 3. The strategy’s experiment was the improvement in staff’s competencies and the 
assessment were done by the following activities. 1) Staff wereget trainingin mission integration. 2) 
Knowledge was applied to the mission integration. 3) The instructional activities of mission 
integration were designed and integrated in routine work.The results of the experiment showed 
that mission integration was useful for students, teachers and community. Staff could manage 
mission integration by integral exchange. The tasks were reduced. The students learned by actual 
practices.  

The assessment of the strategy showed that the agreement of the vision, the mission, 
the goal, the strategic item, the strategies, the indicators and the measures were at the high 
level.The appropriateness, the possibility and the utility of the strategy, the indicatorsand the 
measures were at the high level-highest level. 
 
Keywords : Strategy,  Integration Administration,  Missions, Rajabhat Universities 
 

บทน า 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข่าวสารจึง

กลายเป็นเรื่องส าคัญในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงท าให้ประเทศไทยต้องปรับตัวโดยน าทุนของประเทศที่มี
ศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งให้กับประเทศ (ธีรพงษ์  มหาวีโร, 
2555)ดังน้ันการพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลทุกภาคส่วน จึงให้ความส าคัญการบูรณาการแบบองค์รวมที่เน้นคนเป็น
ศูนย์กลางโดยเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งมิติตัวคน สังคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง (ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญกับการบูรณาการเช่นกัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพันธ
กิจที่ส าคัญได้แก่ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และต้องด าเนินงานตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน คือการผลิตบัณฑิต การบริหาร และการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ 
(ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2553) รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีตัวชี้วัดจ านวนมาก ท าให้
บุคลากรมีภาระงานมาก และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
พบว่ามีจุดอ่อนคืออาจารย์มีภาระงานมากทั้งงานประจ าและงานสนับสนุนซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของไพโรจน์  
ด้วงวิเศษ (2543) ได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ พบ
จุดอ่อนอาจารย์มีภาระงานมาก เช่นเดียวกัน ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามีการพัฒนา
ตัวชี้วัดในลักษณะบูรณาการพันธกิจ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงเป็นองค์
รวมมากขึ้น  

ดังน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ควรมีกลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ ที่
พัฒนามาจากกาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างนอกจากน้ี
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ผลงานวิจัยของขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์ (2557) พบว่า การบูรณาการส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนเพ่ือให้เห็นผลอย่างชัดเจน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 

2. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
3. เพ่ือทดลองและประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบรหิารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม

ภาคเหนือตอนล่าง 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 1. ภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม พรบ. การจัดต้ัง ประกอบด้วยการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (ส านักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา, 2547) มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จึงแปลงภารกิจ เป็นพันธกิจหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และผลิตครู 

2. แนวคิดการบูรณาการการบูรณาการหมายถึง กระบวนเชื่อมโยงพันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัย
ประสานสิ่งหน่ึงหรือหลายสิ่งผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เข้ามารวมกันให้มีความประสานสัมพันธ์แบบองค์รวม เป็นหน่ึงเดียวให้
สมบูรณ์ ในตัวแบบไม่แยกส่วน จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของแกนหลักหรือส่วนประกอบที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจอห์นดิชและ เอ
ลเลนโรเบร์ต (John Ditch and Ellen Roberts, 2002) ได้สรุปเง่ือนไขความส าเร็จของการบูรณาการประกอบด้วย
1) ผู้ด าเนินกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  2) เป้าประสงค์ 3)  ทรัพยากร  4) กระบวนการและแนวทางการ
ท างาน และ 5) ผลกระทบ ผลผลิต และการบูรณาการท าให้องค์กรเกิดประโยชน์สามารถลดความซ้ าซ้อนของงาน
ความสูญเปล่าเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ เวลา ประหยัดทรัพยากร ลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การ  

3. แนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีสาระส าคัญสรุปได้ว่า กลยุทธ์ควรพัฒนามาจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมอย่างรอบด้าน จึงท าให้การบริหารเชิงกลยุทธ์มีประสิทธิภาพ เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo and 
Peter,1991) ได้สรุปกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ ดังน้ี 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การจัดวางทิศทาง
องค์การ 3) การก าหนดกลยุทธ์  4) การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ 5) การควบคุมกลยุทธ์และประเมินผลในการ
วิจัยครั้งน้ีได้ก าหนดกลยุทธ์ โดยใช้แนวคิดการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การน า 
และการติดตามควบคุมตามแนวคิดของรอบบินส์และเมอร์คี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
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ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ และปัญหา การบริหารการบูรณาการพันธกิจ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหาร 12 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา
น าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ 

ตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ 1) จัดท าร่างกลยุทธ์การบริหารการบูรณา
การ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน  2) ตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์
โดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 8 คนประเด็นในการพิจารณา คือ องค์ประกอบของกลยุทธ์ ความถูกต้องของ
โครงสร้างกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ 

ตอนที่ 3 การทดลองและประเมินผลกลยุทธ์ผู้วิจัยเลือกกลยุทธ์ในการทดลองได้แก่ กลยุทธ์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในการบูรณาการพันธกิจ เน่ืองจากขับเคลื่อนไปที่บุคลากรท าให้มีความรู้ความเข้าใจจะส่งผลให้
เกิดการบูรณาการพันธกิจรวมทั้งเป็นการแก้จุดอ่อนด้วย เลือกกลุ่มทดลองแบบเจาะจง เป็นอาจารย์ผู้สอน 19 คน 
และบุคลากรสายสนับสนุน 7 คน ส าหรับการประเมินผลกลยทุธ์การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้กลยุทธ์
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ และแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  
1.1 สภาพการบริหารบูรณาการพันธกิจ จากการสัมภาษณ์พบว่า ด้านการวางแผนมีการก าหนดเป็น

นโยบายผ่านแผนกลยุทธ์ โดยจัดท าเป็นตัวชี้วัดและมาตรการ ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรมีการมอบหมายให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ส าเร็จ ตามตัวชี้วัดหรือมาตรการที่ก าหนดไว้ ด้าน
การน า ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการบูร
ณาการพันธกิจ และด้านการควบคุมมีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการบูรณาการที่ก าหนดไว้ในแผนกล
ยุทธ์เป็นรายไตรมาส 

1.2 การศึกษาปัญหาการบริหารบูรณาการพันธกิจประกอบด้วย ด้านการวางแผน ก าหนดเป็นนโยบาย
ผ่านแผนกลยุทธ์ แต่มิได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์ ขาดการน าข้อมูลการบูรณาการที่ผ่านมาประกอบการวางแผน ด้านการ
จัดโครงสร้างองค์ หน่วยงานที่รับผิดชอบมิได้ระบุบทบาทหน้าที่ไว้ในโครงสร้างองค์กร บุคลากรที่รับผิดชอบเข้าใจ
เกี่ยวกับการบูรณาการไม่ชัดเจน ด้านการน า การกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการยังไม่เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรขาด
การเตรียมความพร้อมแกนน าในการขับเคลื่อนการบูรณาการ และด้านการควบคุมติดตามผลการบูรณาการพันธกิจ
ยังไม่เป็นระบบ 

2. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจต าแหน่งกลยุทธ์เป็นเชิงปรับตัว (WO)กลยุทธ์

ประกอบด้วยวิสัยทัศน์คือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างเป็นต้นแบบการบริหารการบูรณาการพันธ
กิจ พันธกิจคือ วางแผนการบูรณาการพันธกิจจัดองค์กรการบูรณาการพันธกิจ น าองค์กรการบูรณาการพันธกิจและ
ควบคุม และติดตาม การบูรณาการพันธกิจ ส่วนกลยุทธ์ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบและกลไกการจัดท าแผนการ
บูรณาการพันธกิจ  2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจด้านการบูรณาการพันธกิจ   3) จัด
โครงสร้างองค์กรเพ่ือการบริหารการบูรณาการพันธกิจ  4) พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในการบริหารการบูรณาการ
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พันธกิจ  5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบูรณาการพันธกิจ  6)พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการพันธ
กิจทั้งภายในและภายนอก  7) สร้างต้นแบบการบูรณาการพันธกิจ  และ 8) พัฒนาระบบและกลไกการก ากับติดตาม 
และประเมินผล การบูรณาการพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 

3. ผลการทดลองและประเมินกลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง 

3.1 ผลการทดลองการการใช้กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบูรณาการพันธกิจ พบว่ามการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้การบูรณาการ ท าให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับพันธกิจซึ่งระบุไว้ในมคอ.3 มีการออกแบบกิจการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการบริการ
วิชาการ  การวัดและประเมินผลการบูรณาการพันธกิจตามวัตถุประสงค์ของการบูรณากร ส่วนสายสนับสนุนมี
ความรู้ในการน าไปใช้ในการบูรณาการงานของตนเองหรือบูรณาการข้ามหน่วยงาน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม
ทดลองท าให้ได้องค์ความรู้การบูรณาการพันธกิจ 13 องค์ความรู้ 

3.2 ผลการประเมินการทดลองใช้กลยุทธการบริหารการบูรณาการพันธกิจ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
กลยุทธ์ที่น ามาใช้ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้ได้จริงเป็นไปได้ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และเป็นประโยชน์ ทั้งนัก ศึกษา อาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยและชุมชน ลดภาระงาน ความซ้ าซ้อนของงาน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพ 

 

สรุปและวิจารณ์ผล 
 1. ผลการศึกษาสภาพ และปัญหา การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  

ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการบูรณาการ ด้านการน ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ให้ความส าคัญกับการบูร
ณาการ โดยผู้บริหารมีการกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การบูรณาการพันธกิจ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเกณฑ์การประกันคุณภาพมีการก าหนดการบู รณาการพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจนในตัวบ่งชี้ด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2557) นอกจากน้ียังสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติที่ให้ความส าคัญการวิจัยที่เน้นการบูรณา
การในการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดองค์รู้จากการวิจัยเพ่ือสร้างศักยภาพและความสามารถนักวิจัย
ในการสร้างผลงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2553) ในส่วนของ
การศึกษาปัญหาการบริหารมีความเห็นตรงกันคือ ด้านการควบคุมมีปัญหามากกว่าด้านอื่นทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยมิได้ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารการบูรณาการพันธกิจโดยตรง ส าหรับหน่วยงานย่อย
ที่มีหน้าที่ด าเนินงานเชิงบูรณาการก็มิได้ก าหนดบทบาทหน้าที่การควบคุมการด าเนินงานบูรณาการพันธกิจอย่าง
ชัดเจน 

2. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 
ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการ พันธกิจ ก าหนดต าแหน่งกลยุทธ์เชิงปรับตัว (WO) 

เน่ืองจากมีจุดอ่อนที่ส าคัญบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการบูรณาการยังไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สามารถปรับ
หรือพัฒนาได้โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือน าไปใช้บูรณาการกับพันธกิจและมีโอกาสส าคัญได้แก่
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการท างานแบบบูรณาการรวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ก าหนดให้มีการจัดการเรียน
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การสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 หน้า86) จากจุดอ่อนและโอกาส
ส าคัญดังกล่าวจึงควรพัฒนากลยุทธ์เชิงปรับตัว ซึ่งสามารถท าให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของปกรณ์ ปรียกร (2544, หน้า 131) ที่กล่าวว่าการก าหนดกลยุทธ์น่ันสามารถใช้ความได้เปรียบในโอกาส
มาปิดจุดอ่อนได้ 

3. ผลการทดลองและประเมินผลกลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง 

3.1 ผลการทดลองการใช้กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจทดลองใช้กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการบูรณาการพันธกิจ ซึ่งการเลือกใช้กลยุทธ์น้ี จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจในการบูรณาการพันธกิจยังไม่ชัดเจน ดังน้ันการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปที่บุคลากรระดับปฏิบัติทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ท าให้เกิดความเข้าใจการบูรณาการพันธกิจ บุคลากรด าเนินการบูรณากรอย่างเข้าใจจะส่งผลโดยตรง
ต่องานที่ปฏิบัติ งานที่บุคลากรปฏิบัติมีหลากหลายได้แก่  บริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งต้องควบคู่กับการผลิตบัณฑิต การให้ความส าคัญต้ังแต่เบื้องต้น จึงเป็นสิ่งส าคัญสอดคล้องกับที่ขวัญ
ดาว  แจ่มแจ้ง (2013) ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์โดยให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลในการวิจัยได้ก าหนด
กลยุทธ์เพ่ิมขีดสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับเพ่ือผลักดันให้งานวิจัยเพ่ิมมากขึ้นและมีคุณภาพ 

3.2 ผลการประเมินการทดลองใช้กลยุทธการบริหารการบูรณาการพันธกิจ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
กลยุทธ์ที่น ามาใช้ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ สามารถน าไปใช้ได้จริงเป็นไปได้ตามบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง และเป็นประโยชน์ ทั้งนักศึกษา อาจารย์บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยและชุมชน ลดภาระงานลงได้ลดความซ้ าซ้อนของงาน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และการใช้ทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการบรหิารงานแบบบูรณาการ (CEO) (คณะกรรมการสนับสนุนจังหวัดแบบบูรณาการ, 
2546)การที่หน่วยงานน าหลักการบูรณาการมาใช้ในการด าเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น เพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ บุคลากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความความซ้ าซ้อนในการบริหาร 
ตลอดจน สร้างภาพลักษณะที่ดีแก่องค์การ  
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