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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพและปั ญ หาการบริ ห ารการบู ร ณาการพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในกลุ่ม ภาคเหนือตอนล่าง 2) พัฒ นากลยุท ธ์ การบริห ารการบูร ณาการพันธกิจและ 3) เพื่อ
ทดลองและประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ วิธีดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1)
ศึกษาสภาพ และปัญหาปัญหา การบริห ารการบูร ณาการพันธกิจ โดยการสัม ภาษณ์เจาะลึกผู้เชี่ย วชาญด้านการ
บริหาร จานวน 12 คน สังเคราะห์เนื้อหา เพื่อนามาประกอบการทากลยุท ธ์ 2) พัฒ นากลยุท ธ์โดยการประชุม เชิง
ปฏิบัติการ จัดทาร่างกลยุท ธ์ซึ่ง มีผู้ท รงคุณวุ ฒิ 9 คน และตรวจสอบความถูก ต้องของกลยุ ท ธ์โดยการสัม มนา
อิงผู้เชี่ย วชาญ 8 คน และ 3) ทดลองและประเมินผลกลยุท ธ์ กลุ่ม ผู้ท ดลองใช้ จานวน 26 คน ตามมาตรการที่
กาหนด ส่วนการประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้ 11 คน และประเมินโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน ผลการศึกษาพบว่า
1. สภาพการบริหารการบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยมีการกาหนดนโยบายการบูรณาพันธกิจไว้ในแผน
กลยุท ธ์โดยกาหนดตัวชี้วัดและมาตรการ มีการสนับ สนุนงบประมาณการบูร ณาการผ่านพันธกิจหลัก และการ
ดาเนินการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจหลัก ส่วนปัญหาการบริห ารการบูร ณาการพันธกิจ ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการ โครงสร้างการดาเนินงานไม่ชัดเจน และการติดตามผลการดาเนินงานยังไม่เป็นระบบ
2. กลยุท ธ์การบริห ารการบูร ณาการพันธกิจมีการกาหนด 1 วิสัย ทัศน์ 4 พันธกิจ 4 เป้าประสงค์ 4
ประเด็นกลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 21 ตัวชี้วัด และ38 มาตรการโดย8 กลยุท ธ์ ได้แ ก่ 1) พัฒ นาระบบและกลไกการจัดทา
แผนการบูรณาการพันธกิจ 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบูรณาการพันธกิจ 3)
จัดโครงสร้างองค์กรเพื่อการบริหารการบูรณาการพันธกิจ 4) พัฒ นาสมรรถนะผู้บ ริห ารในการบริห ารการบูร ณาการ
พันธกิจ 5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบูรณาการพันธกิจ 6) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบูรณาการพันธกิจ
ทั้งภายในและภายนอก 7) สร้างต้นแบบการบูรณาการพันธกิจ และ 8) พัฒนาระบบและกลไกการกากับติดตาม และ
ประเมินผล การบูรณาการพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
3. ผลการทดลองใช้ ก ลยุ ท ธ์ พั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรในการบู ร ณาการ พันธกิจพบว่ า การจั ด
กิ จ กรร มพั ฒ นาบุ ค ล ากรด้ า นการ บู ร ณาการ พั น ธกิ จ ทาให้ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กร รม มี ค วาม รู้ ค วาม เข้ า ใจ
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เกี่ ย วกั บ การบู ร ณาการ มี ก ารนาความรู้ ไ ปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านโดยมี ก ารบู ร ณาการการจั ด การเรี ย นการ
สอนกั บ พั น ธกิ จ การบริ ก ารวิ ช าการผ่ า นโครงการบริ ก ารวิ ช าการมากที่ สุ ด รองลงมาเป็ น ทานุ บา รุ ง ศิ ล ปะ
แล ะ วั ฒ นธร ร ม ท าให้ น ั ก ศึ ก ษาได้ น าความ รู ้ ไ ป ใช้ ล ดภ าร ะ งาน ป ร ะ ห ยั ด งบ ป ระ ม าณ แ ล ะ การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม ทดลอง และได้ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการบู ร ณาการ 13 องค์ ค วามรู้ และผลการ
ประเมิ น กลยุ ท ธ์ กั บ กลุ่ ม ทดลองส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า กลยุ ท ธ์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ค วามเหมาะสม ความ
เป็ น ไปได้ และมี ค วามเป็ น ประโยชน์ สามารถนาไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ตามบริ บ ทของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ใน
กลุ่ ม ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ส่ ว นการประเมิ น โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งในระดั บ มาก ส่ ว น
ความเหมาะสม ความเป็ น ไปได้ และมี ค วามเป็ น ประโยชน์ อยู่ ใ นระดั บ มาก-มากที่ สุ ด
คาสาคัญ :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

บทนา
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้โลกมีการเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว ข่าวสารจึง
กลายเป็นเรื่องสาคัญในยุคปัจจุ บัน การเปลี่ย นแปลงทาให้ป ระเทศไทยต้องปรับ ตัวโดยนาทุน ของประเทศที่ มี
ศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูร ณาการ เพื่อเสริม สร้างให้เกิดความแข็งแกร่งให้กับ ประเทศ (ธีร พงษ์ มหาวีโร,
2555)ดังนั้ นการพัฒ นาเพื่อให้เกิ ดผลทุกภาคส่ วน จึงให้ความส าคัญ การบูร ณาการแบบองค์ร วมที่เ น้นคนเป็ น
ศูนย์กลางโดยเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง (สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสาคัญกับการบูรณาการเช่นกัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีพันธ
กิจที่สาคัญได้แก่ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และต้องดาเนินงานตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน คือการผลิตบัณฑิต การบริห าร และการสร้างและพัฒ นาสังคมฐานความรู้
(สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2553) รวมทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีตัวชี้วัดจานวนมาก ทาให้
บุคลากรมีภาระงานมาก และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ในกลุ่ม ภาคเหนือตอนล่าง
พบว่ามีจุดอ่อนคืออาจารย์มีภาระงานมากทั้งงานประจาและงานสนับ สนุนซึ่งสอดคล้องกับ ผลงานวิจัย ของไพโรจน์
ด้วงวิเศษ (2543) ได้ทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ในสถาบันราชภัฏ พบ
จุดอ่อนอาจารย์มีภาระงานมาก เช่นเดีย วกัน สาหรับ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ อุดมศึกษามีการพัฒ นา
ตัวชี้วัดในลักษณะบูรณาการพันธกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินงานได้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ และเชื่อมโยงเป็นองค์
รวมมากขึ้น
ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ควรมีกลยุท ธ์การบริห ารการบูร ณาการพันธกิจ ที่
พัฒนามาจากกาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากบริบทของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ในกลุ่ม ภาคเหนือตอนล่างนอกจากนี้
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ผลงานวิ จัย ของขวัญ ตระกูล กลิ่น สุค นธ์ (2557) พบว่ า การบู ร ณาการส่ งผลให้ส ามารถปฏิ บัติ งานได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการการแก้ปัญหาที่เร่งด่วนเพื่อให้เห็นผลอย่างชัดเจน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงดาเนินการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ใน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการบูร ณาการพันธกิจมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ในกลุ่ม ภาคเหนือ
ตอนล่าง
2. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
3. เพื่อทดลองและประเมินผลการใช้กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. ภารกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม พรบ. การจัดตั้ง ประกอบด้วยการส่งเสริม วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับ ปรุง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยีท ะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (สานักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา, 2547) มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ใน
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จึงแปลงภารกิจ เป็นพันธกิจหลัก ได้แ ก่ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทานุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และผลิตครู
2. แนวคิดการบูร ณาการการบูร ณาการหมายถึง กระบวนเชื่อมโยงพั นธกิจสาคัญของมหาวิท ยาลั ย
ประสานสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เข้ามารวมกันให้มีความประสานสัมพันธ์แบบองค์รวม เป็นหนึ่งเดียวให้
สมบูรณ์ ในตัวแบบไม่แยกส่วน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักหรือส่วนประกอบที่ใหญ่ขึ้นซึ่งจอห์นดิชและ เอ
ลเลนโรเบร์ต (John Ditch and Ellen Roberts, 2002) ได้สรุปเงื่อนไขความสาเร็จของการบูรณาการประกอบด้วย
1) ผู้ดาเนินกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) เป้าประสงค์ 3) ทรัพยากร 4) กระบวนการและแนวทางการ
ทางาน และ 5) ผลกระทบ ผลผลิต และการบูรณาการทาให้องค์กรเกิดประโยชน์สามารถลดความซ้าซ้อนของงาน
ความสูญเปล่าเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ เวลา ประหยัดทรัพยากร ลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์การ
3. แนวคิด การบริห ารเชิง กลยุท ธ์ มีส าระสาคัญ สรุ ป ได้ว่ า กลยุ ท ธ์ ควรพั ฒ นามาจากการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมอย่างรอบด้าน จึงทาให้การบริห ารเชิงกลยุท ธ์มีป ระสิท ธิภ าพ เซอร์โต และปีเตอร์ ( Certo and
Peter,1991) ได้สรุปกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2) การจัดวางทิศทาง
องค์การ 3) การกาหนดกลยุทธ์ 4) การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และ 5) การควบคุม กลยุท ธ์แ ละประเมินผลในการ
วิจัยครั้งนี้ได้กาหนดกลยุทธ์ โดยใช้แนวคิดการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การนา
และการติดตามควบคุมตามแนวคิดของรอบบินส์และเมอร์คี

วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย
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ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ และปัญหา การบริหารการบูรณาการพันธกิจ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบริหาร 12 คนเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
นาผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์
ตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจ 1) จัดทาร่างกลยุท ธ์การบริห ารการบูร ณา
การ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 คน 2) ตรวจสอบความถูกต้องของกลยุท ธ์
โดยการสัม มนาอิงผู้เชี่ย วชาญ 8 คนประเด็น ในการพิจารณา คือ องค์ป ระกอบของกลยุท ธ์ ความถูกต้องของ
โครงสร้างกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์
ตอนที่ 3 การทดลองและประเมินผลกลยุท ธ์ ผู้วิจั ย เลื อกกลยุท ธ์ในการทดลองได้แ ก่ กลยุท ธ์ พัฒ นา
สมรรถนะบุคลากรในการบูรณาการพันธกิจ เนื่องจากขับเคลื่อนไปที่บุคลากรทาให้มีความรู้ความเข้าใจจะส่งผลให้
เกิดการบูรณาการพันธกิจรวมทั้งเป็นการแก้จุดอ่อนด้วย เลือกกลุ่มทดลองแบบเจาะจง เป็น อาจารย์ผู้สอน 19 คน
และบุคลากรสายสนับสนุน 7 คน สาหรับการประเมินผลกลยุทธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้กลยุทธ์
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ และแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
1.1 สภาพการบริหารบูรณาการพันธกิจ จากการสัม ภาษณ์พบว่า ด้านการวางแผนมีการกาหนดเป็น
นโยบายผ่านแผนกลยุท ธ์ โดยจัดทาเป็นตัวชี้วัดและมาตรการ ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรมีการมอบหมายให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลักขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้สาเร็จ ตามตัวชี้วัดหรือมาตรการที่กาหนดไว้ ด้าน
การนา ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ และสนับ สนุนงบประมาณเพื่อการบูร
ณาการพันธกิจ และด้านการควบคุมมีการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการบูรณาการที่กาหนดไว้ในแผนกล
ยุทธ์เป็นรายไตรมาส
1.2 การศึกษาปัญหาการบริหารบูรณาการพันธกิจประกอบด้วย ด้านการวางแผน กาหนดเป็นนโยบาย
ผ่านแผนกลยุทธ์ แต่มิได้กาหนดเป็นกลยุทธ์ ขาดการนาข้อมูลการบูรณาการที่ผ่านมาประกอบการวางแผน ด้านการ
จัดโครงสร้างองค์ หน่วยงานที่รับผิดชอบมิได้ระบุบทบาทหน้าที่ไว้ในโครงสร้างองค์กร บุคลากรที่รับ ผิดชอบเข้าใจ
เกี่ยวกับการบูรณาการไม่ชัดเจน ด้านการนา การกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการยังไม่เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรขาด
การเตรียมความพร้อมแกนนาในการขับเคลื่อนการบูรณาการ และด้านการควบคุมติดตามผลการบูร ณาการพันธกิจ
ยังไม่เป็นระบบ
2. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจตาแหน่งกลยุท ธ์เป็นเชิงปรับ ตัว (WO)กลยุท ธ์
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์คือ: มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่างเป็นต้นแบบการบริหารการบูรณาการพันธ
กิจ พันธกิจคือ วางแผนการบูรณาการพันธกิจจัดองค์กรการบูรณาการพันธกิจ นาองค์กรการบูร ณาการพันธกิจและ
ควบคุม และติดตาม การบูรณาการพันธกิจ ส่วนกลยุทธ์ประกอบด้วย 1) พัฒนาระบบและกลไกการจัดทาแผนการ
บูรณาการพันธกิจ 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการบูร ณาการพันธกิจ 3) จัด
โครงสร้างองค์กรเพื่อการบริหารการบูรณาการพันธกิจ 4) พัฒ นาสมรรถนะผู้บ ริห ารในการบริห ารการบูร ณาการ
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พันธกิจ 5) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบูรณาการพันธกิจ 6)พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการบูร ณาการพันธ
กิจทั้งภายในและภายนอก 7) สร้างต้นแบบการบูรณาการพันธกิจ และ 8) พัฒนาระบบและกลไกการกากับติดตาม
และประเมินผล การบูรณาการพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
3. ผลการทดลองและประเมินกลยุท ธ์ การบริห ารการบูร ณาการพันธกิจมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง
3.1 ผลการทดลองการการใช้กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการบูรณาการพันธกิจ พบว่ามการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้การบูรณาการ ทาให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจและนาไปใช้ในการบูรณาการการจัดการเรีย น
การสอนกับพันธกิจซึ่งระบุไว้ในมคอ.3 มีการออกแบบกิจการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการบริการ
วิชาการ การวัดและประเมินผลการบูร ณาการพันธกิจตามวัตถุป ระสงค์ข องการบูร ณากร ส่วนสายสนับ สนุนมี
ความรู้ในการนาไปใช้ในการบูรณาการงานของตนเองหรือบูรณาการข้ามหน่วยงาน จากการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้กลุ่ม
ทดลองทาให้ได้องค์ความรู้การบูรณาการพันธกิจ 13 องค์ความรู้
3.2 ผลการประเมินการทดลองใช้กลยุทธการบริหารการบูรณาการพันธกิจ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
กลยุทธ์ที่นามาใช้ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ สามารถนาไปใช้ไ ด้จริงเป็นไปได้ตามบริบ ทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่ม ภาคเหนือตอนล่าง และเป็นประโยชน์ ทั้งนัก ศึกษา อาจารย์บุคลากรสายสนับ สนุน
มหาวิท ยาลัย และชุม ชน ลดภาระงาน ความซ้าซ้อนของงาน ประหยัด เวลา ค่าใช้ จ่าย และการใช้ท รัพยากรมี
ประสิทธิภาพ

สรุปและวิจารณ์ผล
1. ผลการศึกษาสภาพ และปัญหา การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการบูรณาการ ด้านการนามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ให้ความสาคัญกับ การบูร
ณาการ โดยผู้บริหารมีการกระตุ้นให้เกิดการบูร ณาการโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ และสนับ สนุนงบประมาณเพื่อ
การบูรณาการพันธกิจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกณฑ์การประกันคุณภาพมีการกาหนดการบู ร ณาการพันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจนในตัวบ่งชี้ด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2557) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติที่ให้ความสาคัญการวิจัยที่เน้นการบูร ณา
การในการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดองค์รู้จากการวิจัยเพื่อสร้างศักยภาพและความสามารถนักวิจัย
ในการสร้ างผลงานวิจัย เพื่ อการพัฒ นาสัง คม (สานั กงานคณะกรรมการการวิจัย แห่ง ชาติ, 2553) ในส่ว นของ
การศึกษาปัญหาการบริห ารมีความเห็นตรงกันคือ ด้านการควบคุม มีปัญหามากกว่าด้านอื่นทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยมิได้กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารการบูรณาการพันธกิจโดยตรง สาหรับหน่วยงานย่อย
ที่มีหน้าที่ดาเนินงานเชิงบูรณาการก็มิได้กาหนดบทบาทหน้าที่การควบคุม การดาเนินงานบูร ณาการพันธกิจอย่าง
ชัดเจน
2. ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ผลการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ การบริห ารการบู ร ณาการ พัน ธกิ จ กาหนดต าแหน่ งกลยุ ท ธ์ เชิ งปรับ ตัว (WO)
เนื่องจากมีจุดอ่อนที่สาคัญบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการบูร ณาการยังไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สามารถปรับ
หรือพัฒนาได้โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อนาไปใช้บูรณาการกับ พันธกิจและมีโอกาสสาคัญได้แ ก่
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการทางานแบบบูรณาการรวมทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพที่กาหนดให้มีการจัดการเรีย น
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การสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 หน้า86) จากจุดอ่อนและโอกาส
สาคัญดังกล่าวจึงควรพัฒ นากลยุท ธ์เชิงปรับ ตัว ซึ่งสามารถทาให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของปกรณ์ ปรียกร (2544, หน้า 131) ที่กล่าวว่าการกาหนดกลยุทธ์นั่นสามารถใช้ความได้เปรีย บในโอกาส
มาปิดจุดอ่อนได้
3. ผลการทดลองและประเมินผลกลยุทธ์ การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือ
ตอนล่าง
3.1 ผลการทดลองการใช้กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจทดลองใช้กลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการบูรณาการพันธกิจ ซึ่งการเลือกใช้กลยุทธ์นี้ จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบูรณาการพันธกิจยังไม่ชัดเจน ดังนั้นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปที่บุคลากรระดับปฏิบัติทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ทาให้เกิดความเข้าใจการบูรณาการพันธกิจ บุคลากรดาเนินการบูรณากรอย่างเข้าใจจะส่งผลโดยตรง
ต่องานที่ปฏิบัติ งานที่บุคลากรปฏิบัติมีหลากหลายได้แ ก่ บริการวิชาการ การวิจัย และการทานุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งต้องควบคู่กับการผลิตบัณฑิต การให้ความสาคัญตั้งแต่เบื้องต้น จึงเป็นสิ่งสาคัญสอดคล้องกับ ที่ข วัญ
ดาว แจ่มแจ้ง (2013) ได้ดาเนินการวิจัยและพัฒนากลยุทธ์โดยให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคลในการวิจัยได้ กาหนด
กลยุทธ์เพิ่มขีดสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับเพื่อผลักดันให้งานวิจัยเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพ
3.2 ผลการประเมินการทดลองใช้กลยุทธการบริหารการบูรณาการพันธกิจ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
กลยุทธ์ที่นามาใช้ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ สามารถนาไปใช้ไ ด้จริงเป็ นไปได้ตามบริบ ทของ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏในกลุ่ ม ภาคเหนือตอนล่าง และเป็ นประโยชน์ ทั้ งนั กศึกษา อาจารย์ บุคลากรสายสนั บสนุ น
มหาวิทยาลัยและชุมชน ลดภาระงานลงได้ลดความซ้าซ้อนของงาน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และการใช้ท รัพยากรมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานแบบบูรณาการ (CEO) (คณะกรรมการสนับสนุนจังหวัดแบบบูรณาการ,
2546)การที่หน่วยงานนาหลักการบูรณาการมาใช้ในการดาเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น เพิ่ม ความสามารถใน
การแข่งขันสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ บุคลากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความความซ้าซ้อนในการบริห าร
ตลอดจน สร้างภาพลักษณะที่ดีแก่องค์การ
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