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บทคััดย่่อ

การวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์คืือ 1) เพื่่�อศึึกษาสภาพปััจจุุบััน สภาพที่่�พึึงประสงค์์ของ
การบริิหารวิิชาการของสถาบััน อุุดมศึึกษาในประเทศไทยและ 2) เพื่อ่� ศึึกษากลยุุทธ์์การบริิหาร
งานวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาในประเทศไทยเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เป็็นการ
วิิจััยเชิิงคุุณภาพและเชิิงปริิมาณ กลุ่่�มเป้้าหมายคืือสถาบัันอุุดมศึึกษาในสัังกััดกระทรวงการ
อุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
ผลการวิิจััยพบว่่า 1) สถาบัันอุุดมศึึกษามีีการบริิหารด้้านวิิชาการด้้านการพััฒนา
หลัักสููตรทั้้�งสภาพปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึงประสงค์์สอดคล้้องกัันเป็็นลำำ�ดัับที่่�หนึ่่�ง การบริิหาร
วิิชาการเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้านการจััดการเรีียนการสอนมีีความสำำ�คััญเป็็นลำำ�ดัับที่่�
สอง การบริิหารวิิชาการด้้านการวััดผลประเมิินผลมีีความสำำ�คัญ
ั เป็็นลำำ�ดับที่่
ั ส� าม และการบริิหาร
วิิชาการเพื่อ่� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนด้้านการวิิจัยั เพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพการศึึกษามีีความสำำ�คัญ
ั เป็็น
ลำำ�ดับที่่
ั สี่่�   � 2) พบว่่ามีี 4 กลยุุทธ์์ดังั นี้้� กลยุุทธ์์การวิิจัยั เพื่อ่� การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน กลยุุทธ์์วัดั ผลประเมิิน
ผลเพื่อ่� การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน กลยุุทธ์์ปรัับการเรีียนการสอนเพื่่อ� การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนและกลยุุทธ์์เปลี่่ย� น
กระบวนทััศน์ห์ ลัักสููตร โดยข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการวิิจัยั ครั้้�งนี้้ จ
� ะเป็็นประโยชน์์ในการนำำ�เสนอกลยุุทธ์์
การบริิหารงานวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่อ� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนต่่อไป  
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Abstract

The research objectives of this research were 1) to study the
current and desirable state of academic higher education institutions in
Thailand to promote sustainable development and 2) to study the academic
administration strategies of higher education institutions to promote
sustainable development. This research is the qualitative research and
quantitative research. The target audiences are higher education institutions
which under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation.
The research results are showed that 1) the higher education
institutions had the first order of academic administration in curriculum
development in both the current and desirable conditions. Academic
administration to promote sustainable development in teaching and learning
was the second priority. Academic administration to promote sustainable
development in evaluation and evaluation was of the third priority. Academic administration to promote sustainable development in the aspect
of research for improving the quality of education is of the fourth priority. 2)
The 4 strategies as follows: research strategy for sustainable development,
evaluation strategy for sustainable development, teaching and learning
strategies for sustainable development and strategies to change the course
paradigm. With the information obtained from this research, it will be
useful to present the academic administration strategies of higher education
institutions to promote sustainable development
Keywords: Academic Administration Strategy, Sustainable Development
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ในปััจจุบัุ นั นานาประเทศทั่่�วโลกต่่างให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการพััฒนาตามหลัักการ
พััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนและกลไกสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนก็็คือื การศึึกษาที่่�ประชุุมสหประชาชาติิ
ได้้มีีมติิประกาศให้้ปี พ
ี .ศ. 2548 – 2557 เป็็นทศวรรษแห่่งการศึึกษาเพื่อ่� การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
และนอกจากนั้้�นยัังได้้เชิิญชวนให้้ประเทศสมาชิิกองค์์การสหประชาชาติิได้้ร่ว่ มกัันบููรณาการ
แนวคิิดการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนเข้้ากัับระบบการศึึกษาชาติิเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในระดัับ
นานาชาติิ โดยมีีเป้้าหมายหลัักคืือสร้้างเครืือข่่ายการศึึกษาและการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน  เพื่่�อเสริิม สร้้างคุุณภาพการเรีียนการสอนให้้เกิิดการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เปิิด
โอกาสให้้ประเทศต่่าง ๆ มีีส่่วนร่่วมในการปฏิิรููปหรืือจััดระบบการศึึกษาให้้สอดคล้้องกัับ
บริิบทของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดยการใช้้การเรีียนรู้้�ทุุกรููปแบบและการสร้้างจิิตสำำ�นึึกของ
สาธารณชน ตลอดจนส่่งเสริิมค่่านิิยมที่่�เหมาะสม แนวคิิดการจััดการศึึกษาเพื่อ่� การพััฒนาที่่�
ยั่่ง� ยืืนสอดคล้้องกัับแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ระยะที่่� 10 (พ.ศ.2550 - 2554)  
ซึ่่ง� เป็็นกรอบทิิศทางการพััฒนาประเทศที่่�ได้้อัญ
ั เชิิญแนวคิิดปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง ตามพ
ระราชดำำ�รััสของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว เป็็นปรััชญานำำ�ทางในการบริิหารประเทศ 
โดยยึึดหลัักทางสายกลาง  มุ่่�งการพััฒนาที่่�มีีดุุลยภาพระหว่่างมิิติิทางเศรษฐกิิจ สัังคมและ
สิ่่ง� แวดล้้อมอย่่างเกื้้อ� กููลกันั  สู่่�การพััฒนาอย่่างมีีคุุณภาพ มั่่�นคงและยั่่ง� ยืืน นัับเป็็นการพััฒนา
ประเทศอย่่างองค์์รวม โดยประชาชนทุุกส่่วนมีีส่่วนร่่วม มุ่่�งสู่่�เป้้าหมายเดีียวกัันคืือ การ
พััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนและความอยู่่�ดีีมีีสุุขของประชาชนอย่่างถาวร รวมถึึงการใช้้มาตรการสำำ�คัญ
ั ที่่�
นำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนคืือ การปฏิิวััติิกระบวนการเรีียนรู้้�และการปฏิิรููป
การศึึกษา  ดัังเจตนารมณ์์แห่่งพระราชบััญญััติกิ ารศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ.2542 และแผนการ
ศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ.2545-2559  ซึ่่�งเป็็นแผนยุุทธศาสตร์์ในการปฏิิรููปการศึึกษาที่่�นำำ�
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงมาเป็็นปรััชญาพื้้�นฐานในการกำำ�หนดแผน โดยมีีการผสมผสาน
เรื่่อ� งศาสนา ศิิลปะ วััฒนธรรมและธรรมชาติิอย่่างบููรณาการในทุุกด้้าน มีีการเชื่่อ� มโยงอย่่าง
เป็็นองค์์รวมที่่�เน้้นคนเป็็นศููนย์์กลางของการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนทุุกด้้านอย่่างสััมพัันธ์์เชื่่อ� มโยงเป็็น
องค์์รวมกััน มีีการพึ่่�งพาอาศััยกััน ส่่งเสริิมสนัับสนุนุ ซึ่ง่� กัันและกัันอย่่างพอเหมาะพอดีีและมีี
ดุุลยพิินิจทั้้
ิ ง� ทางด้้านเศรษฐกิิจ  สังั คมและสิ่่ง� แวดล้้อม (ยุุพา เวีียงกมล อััดโดดดร, 2554 : 2)
การบริิหารงานวิิชาการในสถาบัันอุุดมศึึกษาถืือเป็็นหััวใจหลัักในการจััดการ
ศึึกษาให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ที่่ตั้้� ง� ไว้้ มาตรฐานคุุณภาพการศึึกษาของสถาบัันอุุดมศึึกษา
จะปรากฏเด่่นชััดขึ้้�นเมื่่�องานบริิหารวิิชาการประสบผลสำำ�เร็็จ งานสำำ�คััญตามภารกิิจของ
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สถาบัันอุุดมศึึกษาคืือ งานวิิชาการ หากสถาบัันอุุดมศึึกษาใดดำำ�เนิินงานวิิชาการผิิดพลาด
ก็็อาจพิิจารณาได้้ว่า่ สถาบัันการศึึกษานั้้�นประสบความล้้มเหลวในการจััดการศึึกษา แต่่หาก
สถาบัันการศึึกษาใดดำำ�เนิินงานวิิชาการได้้สำำ�เร็็จลุลุ่ ว่ งด้้วยดีีก็็จะได้้รับั การยอมรัับ จากหลััก
การบริิหารวิิชาการของสถานศึึกษาจะต้้องมีีหลัักการและวิิธีีดำำ�เนิินงาน เพื่่�อให้้เกิิดความ
คล่่องตััวในการบริิหารจึึงต้้องมีีความชััดเจนในเรื่่�องต่่าง ๆ ในปััจจุุบัันแม้้ว่่าการศึึกษาจะ
สามารถพััฒนาคนให้้มีีปััญญามากขึ้้�น มีีความรู้้�มากขึ้้�น มีีคุุณธรรม มีีความรัับผิิดชอบ มีี
ความคิิดวิิเคราะห์์และความสามารถในการเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ ได้้มากขึ้้�น แต่่ก็็ยัังไม่่สามารถแก้้
ปััญหาต่่าง ๆ ได้้โดยอััตโนมััติจึิ งึ มีีความจำำ�เป็็นที่่�ต้อ้ งเปลี่่ย� นแปลงการศึึกษาให้้มีีพลัังในการ
เสริิมสร้้างความตระหนััก วิิสััยทััศน์์และเทคนิิควิิธีีในการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม ค่่านิิยม
รวมถึึงวิิถีีชีีวิิตที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ดัังนั้้�นกระบวนการพััฒนาคนให้้เป็็นคน
ที่่�มีีคุุณภาพ เป็็นผลผลิิตของการศึึกษาที่่�สามารถขัับเคลื่่�อนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนให้้เกิิด
ขึ้้�นได้้ในสัังคม จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลงการจััดการศึึกษาให้้สามารถตอบ
สนองต่่อความต้้องการดัังกล่่าว เนื่่�องด้้วยเห็็นว่่าการศึึกษาเป็็นหััวใจสำำ�คััญในการพััฒนา
คนให้้เป็็นผู้้�มีีคุุณภาพตามคุุณลัักษณะที่่�สัังคมยุุคใหม่่ต้้องการ โดยที่่�ประชุุมสหประชาชาติิ
ณ นครนิิวยอร์์ก ประเทศสหรััฐอเมริิกา ได้้กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ไว้้ 5 ข้้อดัังนี้้� (พฤทธิ์์� ศิิริิ
บรรณพิิทัักษ์์. 2553 : 78)
1. เพื่่�อส่่งเสริิมบทบาทการจััดการศึึกษาและการเรีียนรู้้�ในการเสริิมสร้้างการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
2. เพื่่�อสนัับสนุุนการประสานงาน  การสร้้างเครืือข่่าย  การแลกเปลี่่�ยนและ
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่ว่ นเสีียในการจััดการศึึกษาเพื่�อ่ การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
3. ส่่งเสริิมการเสริิมสร้้างวิิสััยทััศน์์ด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนด้้วยการเรีียนรู้้�และ
การสร้้างความตระหนัักของสารณชนทุุกรููปแบบ
4. สนัับสนุนุ การยกระดัับคุณ
ุ ภาพการเรีียนและการศึึกษาเพื่่อ� การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
5. พััฒนากลยุุทธ์์ทุกุ ระดัับเพื่่อ� เสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการจััดการศึึกษา
เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนให้้เข้้มแข็็ง
จากเหตุุผลดัังกล่่าว ผู้้�วิิจััยสนใจที่่�จะศึึกษาการบริิหารงานวิิชาการในสถาบััน
อุุดมศึึกษาเพื่อ่� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน  โดยข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการวิิจัยั ครั้้�งนี้้ จ
� ะเป็็นประโยชน์์ใน
การนำำ�เสนอกลยุุทธ์์การบริิหารงานวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่อ� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
เพื่่อ� ให้้สถาบัันอุุดมศึึกษาได้้นำ�ำ ไปปฏิิบัติั เิ ป็็นกลยุุทธ์์เดีียวกััน รวมถึึงสามารถใช้้เป็็นข้้อมููลพื้้น� ฐาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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สำำ�หรัับองค์์กร หน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับมีีการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนต่่อไป
วััตถุุประสงค์์
1) เพื่่อ� ศึึกษาสภาพปััจจุบัุ นั และสภาพที่่�พึงึ ประสงค์์ของการบริิหารวิิชาการของ
สถาบัันอุุดมศึึกษาในประเทศไทย
2) เพื่่� อ ศึึ ก ษากลยุุ ท ธ์์ ก ารบริิ ห ารงานวิิ ช าการของสถาบัั น อุุ ด มศึึ ก ษาใน
ประเทศไทยเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ระเบีียบวิิธีีวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้ มีีขั้้
� น� ตอนการดำำ�เนิินการวิิจัยั ประกอบไปด้้วย 6 ขั้้�นตอน ดัังต่่อไปนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 1 กำำ�หนดกรอบแนวคิิดในการวิิจััยจากการศึึกษาเอกสาร แนวคิิด
ทฤษฎีีและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพี่่�อสร้้างแบบสอบถามเพี่่�อศึึกษาสภาพปััจจุุบัันและสภาพ
ที่่�พึึงประสงค์์ตามกรอบแนวคิิดการบริิหารวิิชาการและแนวคิิดการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เพี่่�อ
สอบถามผู้้�บริิหารที่่�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิชาการ ดัังนี้้�
1) ศึึกษาเอกสาร แนวคิิด ทฤษฎีแี ละงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องโดยการศึึกษาแนวคิิด
ทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษา กลยุุทธ์์วิิธีีวิิจััยที่่�เกี่่�ยวกัับการ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์และงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2) กำำ�หนดกรอบแนวคิิดในการวิิจััย ดัังนี้้�
2.1) การบริิหารวิิชาการ ใช้้แนวคิิดการบริิหารวิิชาการ ตามกฎกระทรวง
ศึึกษาธิิการ พ.ศ. 2550 ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�ประกอบด้้วย 4 ด้้าน ได้้แก่่ การพััฒนาหลัักสููตร
การจััดการเรีียนการสอน การวััดผลประเมิินผล และการวิิจัยั เพี่่�อพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
2.2) แนวคิิดการพััฒนาทีียัังยืืนใช้้แนวคิิดของ Ontario Learning for
Sustainability Partnership (1996) ใน 3 มิิติิ คืือ มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ มิิติิด้้านสัังคมและ
มิิติิด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
2.3) การพััฒนาแผนกลยุุทธ์์ มีีส่่วนประกอบดัังนี้้�
2.3.1) การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอก (Environment Analysis)
2.3.2) พิิจารณา SWOT
2.3.3) การเลืือกกลยุุทธ์์และการจััดวางกลยุุทธ์์ (Generating Strategic Alternatives)
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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2.3.4) กำำ�หนดนโยบายและแผนงาน/โครงการตามกลยุุทธ์์ (Action Plan)
ขั้้�นตอนที่่� 2 ศึึกษาสภาพปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึงประสงค์์ของการบริิหาร
วิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ด้้วยการให้้ผู้้�บริิหารและผู้้�ที่่�
มีีหน้้าเกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิชาการ ตอบแบบสอบถาม และสััมภาษณ์์จากสถาบัันอุุดมศึึกษา
กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 6 แห่่ง ซึ่ง่� ได้้มาด้้วยวิิธีีการสุ่่�มอย่่างง่่ายด้้วยวิิธีีการจัับฉลากจากสถาบััน
อุุดมศึึกษาที่่�เป็็นประชากรทั้้�งหมด
การดำำ� เนิิ น การในขั้้�น ตอนนี้้� เป็็ น การศึึ ก ษาสภาพปัั จจุุ บัั น และสภาพที่่� พึึ ง
ประสงค์์ของการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่อ�่ ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน มีีวิิธีี
ดำำ�เนิินการ 2 วิิธีีดัังนี้้�
1) ศึึกษาสภาพปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึงประสงค์์ของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่ง
เสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนจากแบบสอบถาม
2) ศึึกษาสภาพปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึงประสงค์์ของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่ง
เสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนจากการสััมภาษณ์์
ขั้้�นตอนที่่� 3 วิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม ประเมิินจุุดแข็็ง-จุุดอ่่อน โอกาส-ภาวะ
คุุกคาม สภาพปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึงประสงค์์ของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน จากแบบลอบถาม
และแบบสััมภาษณ์์
ผู้้�วิจัิ ยั นำำ�เสนอการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่อ่� ส่่งเสริิมการพััฒนา
ที่่�แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 จุุดแข็็ง จุุดอ่่อน ของการบริิหารวิิชาการในสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อ
ส่่งเสริิมพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์จากสภาพที่่�พึึงประสงค์์ของการบริิหารวิิชาการของ
สถาบัันอุุดมศึึกษา เพื่่อ� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน จากแบบสอบถามตามความคิิดเห็็นของ
ผู้้�ให้้ข้้อมููลทั้้�ง 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ผู้้�บริิหาร รองวิิชาการ และผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผู้้�วิิ จัั ย นำำ�ค่่ า เฉลี่่� ย สภาพที่่� พึึ ง ประสงค์์ ข องการบริิ ห ารวิิ ช าการของสถาบัั น
อุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนตามความคิิดเห็็นของผู้้�บริิหารและผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�
เกี่่ย� วข้้องจากแบบสอบถาม มาแปลความหมายตััวแปรที่่�การวััดเป็็นมาตรประมาณค่่าแบบ 
Likert ชนิิด 5 ระดัับและมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยตั้้�งแต่่ 1 - 5 คะแนน โดยกำำ�หนดเกณฑ์์ในการ
แปลความหมายเป็็น 5 ระดัับคืือ
คะแนนเฉลี่่�ย
ความหมาย
1.00 - 1.49
ระดัับน้้อยที่่�สุุด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ระดัับน้้อย
ระดัับปานกลาง
ระดัับมาก
ระดัับมากที่่�สุุด

ส่่วนที่่� 2 โอกาส ภาวะคุุกคาม ของการบริิหารวิิชาการในสถาบัันอุุดมศึึกษา
เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์เนื้้�อหาจากการสััมภาษณ์์ตามความคิิดเห็็น
ของผู้้�ให้้ข้้อมููลทั้้�ง 3 กลุ่่�ม
ขั้้�นตอนที่่� 4 ยกร่่างกลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษา เพื่่�อส่่ง
เสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ผู้้�วิจัิ ยั นำำ�เสนอกลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่อ่� ส่่งเสริิมการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน แบ่่งเป็็น 3 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 การประเมิินความต้้องการจำำ�เป็็นของการบริิหารวิิชาการของสถาบััน
อุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิม การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนรายละเอีียด มีีดัังนี้้�
การประเมิินความต้้องการจำำ�เป็็นของการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษา
เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้เทคนิิค Modified Priority
Needs Index (PNImodified) ซึ่่�ง หมายถีีง ดััชนีีการจััดเรีียงลำำ�ดัับความสำำ�คััญของความ
ต้้องการจำำ�เป็็น ใช้้ในการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของความต้้องการจำำ�เป็็นของการบริิหาร
วิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนประกอบด้้วย การบริิหาร
วิิชาการทั้้�ง 4 ด้้านได้้แก่่ การพััฒนาหลัักสููตร การจััดการเรีียนการสอน การวััดผลประเมิิน
ผลและการวิิจััยเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา ซึ่่�งแต่่ละด้้านมีีข้้อย่่อยดัังนี้้� ด้้านการพััฒนา
หลัักสููตร 4 ประเด็็น ด้้านการเรีียนการสอน 18 ประเด็็น ด้้านการวััดผลประเมิินผล 4
ประเด็็น และด้้านการวิิจััยเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา 4 ประเด็็น รวมทั้้�งหมด 30
ประเด็็น เมื่่อ� นำำ�ข้อ้ มููลที่่ไ� ด้้จากการเก็็บรวบรวมข้้อมููลด้ว้ ยแบบสอบถามที่่�เป็็นมาตรประมาณ
ค่่า 5 ระดัับที่่ก� ารตอบสนองรายคู่่� มาวิิเคราะห์์ค่า่ เฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานเป็็นราย
ข้้อ ในส่่วนที่่�เป็็นข้้อมููลสภาพปััจจุบัุ ันของการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่�อ่ ส่่ง
เสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนและส่่วนที่่�เป็็นข้้อมููลสภาพที่่�พึงึ ประสงค์์ของการบริิหารวิิชาการของ
สถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดยคำำ�นวณค่่าดััชนีี PNImodified เพื่่�อระบุุ
ความต้้องการจำำ�เป็็น จากสููตร PNImodified = (I - D) / D   (I หมายถึึง ค่่าเฉลี่่�ยของความ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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คาดหวััง และ D หมายถึึง ค่่าเฉลี่่ย� ของสภาพที่่�เป็็นจริิง)  และกำำ�หนดให้้ค่า่ ดััชนีี PNImodified
ที่่�มีีค่่ามากกว่่าค่่าดััชนีี PNImodified เฉลี่่�ยของความต้้องการจำำ�เป็็นในแต่่ละกลุ่่�มผู้้�ระบุุความ
ต้้องการจำำ�เป็็น เป็็นค่่าที่่�แสดงถึึงความต้้องการจำำ�เป็็นต้้องพััฒนา และเรีียงลำำ�ดัับความ
สำำ�คัญ
ั ตามประเด็็นความต้้องการจำำ�เป็็นของการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษา เพื่่อ�
ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน จำำ�แนกตามมุุมมองของผู้้�บริิหารและผู้้�ที่่มีี� หน้้าที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับงาน
วิิชาการ โดยการเปรีียบเทีียบค่่าดััชนีี PNImodified จากมากไปหาน้้อย ซึ่่�งดััชนีี PNImodified ที่่�
มีีค่่ามากแปลว่่า มีีความต้้องการจำำ�เป็็นสููงที่่�ต้้องได้้รัับความสนใจต้้องพััฒนามากกว่่าดััชนีี 
PNImodified ที่่�มีีค่่าน้้อยกว่่าและกำำ�หนดให้้ต้้องมีีผู้้�ให้้ข้้อมููลอย่่างน้้อย 1 กลุ่่�มระบุุว่่ามีีความ
ต้้องการจำำ�เป็็นพััฒนาผลการประเมิินความต้้องการจำำ�เป็็นของการบริิหารวิิชาการของ
สถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน จากมุุมมองของผู้้�ให้้ข้้อมููลทั้้�ง 3 กลุ่่�ม
ส่่วนที่่� 2 การจััดกลุ่่�มความต้้องการจำำ�เป็็นของการบริิหารวิิชาการของสถาบััน
อุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน จำำ�แนกตามมุุมมองของผู้้�ให้้ข้้อมููล 3 กลุ่่�ม ผู้้�
วิิจััยทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยนำำ�ความต้้องการจำำ�เป็็นของการบริิหารวิิชาการของสถาบััน
อุุดมศึึกษา เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนจำำ�แนกตามมุุมมองของผู้้�ให้้ข้้อมููล 3 กลุ่่�ม มาจััด
กลุ่่�มค่่าดััชนีี PNImodified โดยนำำ�ค่่าดััชนีี PNImodified สููงสุุดลบด้้วยค่่าดััชนีี PNImodified ตํ่่�าสุุด
นำำ�ระยะห่่างที่่�ได้้มาจััดกลุ่่�มค่่าดััชนีี PNImodified เป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ กลุ่่�มที่่�มีีค่่าดััชนีี PNImodified
สููง กลุ่่�มที่่�มีีค่่าดััชนีี PNImodified ปานกลางและกลุ่่�มที่่�มีีค่่าดััชนีี PNImodified
ส่่วนที่่� 3 การกำำ�หนดกลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่ง
เสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนโดยวิิธีี SWOT Matrix (ฉบัับร่่างที่่� 1) ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1) การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายใน โดยนำำ�ผลการจััดกลุ่่�มความต้้องการ
จำำ�เป็็นของการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่อ่� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน จำำ�แนก
ตามมุุมมองของผู้้�ให้้ข้อ้ มููล 3 กลุ่่�มซึ่่ง� พิิจารณาจากกลุ่่�มที่่�มีีค่า่ ดััชนีี PNImodified สููง กลุ่่�มที่่�มีีค่า่
ดััชนีี PNImodified ปานกลางและกลุ่่�มที่่�มีีค่า่ ดััชนีี PNImodified ตํ่่�า โดยกลุ่่�มที่่�มีีค่า่ ดััชนีี PNImodified
สููง เป็็นจุุดอ่่อนของความต้้องการจำำ�เป็็นของการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษา
เพื่อ่� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน จำำ�แนกตามมุุมมองของผู้้�ให้้ข้อ้ มููล 3 กลุ่่�ม เพื่อ่� เป็็นข้้อมููลใน
การนำำ�เสนอกลยุุทธ์์ที่่�จะขจััด/ลดจุุดอ่่อน สำำ�หรัับที่่�มีีค่่าดััชนีี PNImodified ปานกลางและที่่�มีี
ค่่าดััชนีี PNImodified ตํ่่�า จะเป็็นจุุดแข็็งของความต้้องการจำำ�เป็็นของการบริิหารวิิชาการของ
สถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่อ� ส่่ง เสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน จำำ�แนกตามมุุมมองของผู้้�ให้้ข้อ้ มููล 3 กลุ่่�ม
เพื่่อ� เป็็นข้้อมููลในการนำำ�เสนอกลยุุทธ์์ที่่จ� ะเสริิมจุุดแข็็ง แล้้วนำำ�มาสัังเคราะห์์เพื่อ่� เป็็นข้้อมููลใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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การกำำ�หนดกลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบััน อุุดมศึึกษาเพื่อ่� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
2) การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอก โดยวิิเคราะห์์ โอกาส ภาวะคุุกคาม
ของการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ตามมุุมมอง
ของผู้้�ให้้ข้้อมููล 3 กลุ่่�ม โดยวิิธีีการวิิธีีการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
3) การวิิเคราะห์์ SWOT Analysis นำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จากการวิิเคราะห์์สภาพ
แวดล้้อมภายใน และการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมภายนอก มาจััดทำำ� SWOT Matrix เพื่่�อ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถานศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานเพื่อ่� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
และการจััดทำำ� SWOT Matrix ดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
3.1) จุุดแข็็ง (Strength = S) วิิเคราะห์์จากการประเมิินความต้้องการ
จำำ�เป็็นที่่�มีีค่่าดััชนีี PNImodified ต่ำำ�� จะเป็็นจุุดแข็็งของความต้้องการจำำ�เป็็นของการบริิหาร
วิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน จำำ�แนกตามมุุมมองของผู้้�ให้้
ข้้อมููล 3 กลุ่่�มเพื่่�อเป็็นข้้อมููลในการนำำ�เสนอกลยุุทธ์์ที่่�จะเสริิมจุุดแข็็ง
3.2) จุุดอ่่อน (W = Weaknesses) วิิเคราะห์์จากการประเมิินความต้้องการ
จำำ�เป็็นที่่�มีีค่่าดััชนีี PNImodified สููง เป็็นจุุดอ่่อนของความต้้องการจำำ�เป็็นของการบริิหาร
วิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน จำำ�แนกตามมุุมมองของผู้้�ให้้
ข้้อมููล 3 กลุ่่�มเพื่่�อเป็็นข้้อมููลในการนำำ�เสนอกลยุุทธ์์ที่่�จะขจััด / ลดจุุดอ่่อน
3.3) โอกาส (O = Opportunities) ผู้้�วิจัิ ยั วิิเคราะห์์เนื้้�อหาจากการสััมภาษณ์์
ตามความคิิดเห็็นของผู้้�ให้้ข้้อมููลทั้้�ง 3 กลุ่่�ม โดยหาแนวทางส่่งเสริิมให้้เกิิดโอกาส
3.4) ภาวะคุุกคาม (T= Threats) ผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์เนื้้�อหาจากการสััมภาษณ์์
ตามความคิิดเห็็นของผู้้�ให้้ข้อ้ มููลทั้้ง� 3 กลุ่่�ม โดยหลีีกเลี่่ย� งแนวทางที่่�จะเกิิดภาวะคุุกคาม โดย
จััดทำำ�เป็็นตาราง SWOT Matrix ด้้วยการจัับคู่่� ดัังนี้้�
(1) จัับคู่่�จุดุ แข็็ง-โอกาส (SO) กำำ�หนดกลยุุทธ์์ที่่เ� หมาะลมสำำ�หรัับช่อ่ ง
นี้้เ� ป็็นกลยุุทธ์์ที่่ใ� ช้้จุดุ แข็็งเพื่อ่� ให้้ได้้รับั โอกาสมากที่่�สุดุ หรืือเรีียกว่่ากลยุุทธ์์เพื่อ่� ขยายงานและ
สร้้างความเจริิญเติิบโต
(2) จัับคู่่�จุุดแข็็ง- ภาวะคุุกคาม (ST) กำำ�หนดกลยุุทธ์์ที่่�เหมาะลม
สำำ�หรัับช่่องนี้้�เป็็นกลยุุทธ์์ที่่�ใช้้จุุดแข็็งเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงอุุปสรรค หรืือเรีียกว่่า กลยุุทธ์์รัักษา
เสถีียรภาพ ชะลอ ปรัับปรุุงพััฒนาสมรรถนะภายในเพื่อ่� รอโอกาสที่่�เหมาะสมในการดำำ�เนิิน
กิิจการให้้เจริิญเติิบโตต่่อไป
(3) จัับคู่่�จุดุ อ่่อน-โอกาส (WO) กำำ�หนดกลยุุทธ์์ที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับช่อ่ ง
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นี้้�เป็็นกลยุุทธ์์ลดจุุดอ่่อน หรืือกลยุุทธ์์ส่่งเสริิม ปรัับปรุุง เร่่งรััดเพื่่�อสร้้างโอกาลในการขยาย
งานหรืือสร้้างความเจริิญเติิบโตในอนาคต
(4) จัับคู่่�จุดุ อ่่อน-ภาวะคุุกคาม กำำ�หนดกลยุุทธ์์ที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับช่อ่ ง
นี้้� โดยเป็็นกลยุุทธ์์ลดจุุดอ่่อน และหลีีกเลี่่�ยงอุุปสรรค หรืือเรีียกว่่ากลยุุทธ์์ตััดทอน ยุุบเลิิก
ควบกิิจการ
ขั้้� น ตอนที่่� 5 ตรวจสอบร่่ า งกลยุุ ท ธ์์ โ ดยผู้้�ทรงคุุ ณ วุุ ฒิิ  จำำ� นวน 15 คน ซึ่่� ง
ประกอบไปด้้วยผู้้�ที่่�มีีความรู้้�หรืือประสบการณ์์ด้า้ นการบริิหารการศึึกษา การบริิหารสถาน
ศึึกษา การวิิจัยั และประเมิินผล และมีีความรู้้� ความสามารถและมีีผลงานวิิชาการที่่�เกี่่ย� วกัับ
การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน เพื่่อ� เป็็นผู้้�ประเมิินความเหมาะสมของกลยุุทธ์์ ผู้้�วิจัิ ยั ได้้เลืือกแบบเจาะจง
แล้้วปรัับแก้้ไขร่่างกลยุุทธ์์
การตรวจสอบกลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถานศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานเพื่่�อส่่ง
เสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ผู้้�วิิจััยตรวจสอบกลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษา
เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนดัังนี้้�
การตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบััน
อุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน จากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ผู้้�วิิจััย
นำำ�กลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบััน อุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยัังยืืนไปให้้
จากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิแิ ละผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้อง จำำ�นวน 15 ท่่าน ได้้แก่่ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นการบริิหาร
การศึึกษาจำำ�นาน 7 ท่่าน ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการบริิหารสถานศึึกษาจำำ�นวน 5 ท่่าน และ
อาจารย์์มหาวิิทยาลััยหรืือผู้้�มีีผลวิิชาการที่่�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนอีีก 3 ท่่าน โดยใช้้วิิธีี
ส่่งเอกสารทางจดหมายอิิเลคทรอนิิกส์์และดำำ�เนิินการส่่งเอกสารด้้วยตนเอง ผลการตรวจ
สอบความเหมาะสมของกลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ขั้้�นตอนที่่� 6 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็็นไปได้้ของกลยุุทธ์์การ
บริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�
มีีความรู้้�หรืือประสบการณ์์ด้้านการบริิหารการศึึกษา การบริิหารสถานศึึกษา การวิิจััย
และประเมิินผล และมีีความรู้้�ความสามารถและมีีผลงานวิิชาการที่่�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาที่่�
ยั่่ง� ยืืน ผู้้�วิจัิ ยั ได้้เลืือกแบบเจาะจง จำำ�นวน 11 คน ทำำ�การสนทนากลุ่่�มย่่อย (Focus Group
Technique) และปรัับปรุุงกลยุุทธ์์ตามข้้อเสนอแนะของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
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การสนทนากลุ่่�มโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องผู้้�วิิจััยเชิิญผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง ประกอบด้้วย ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง จำำ�นวน 11 ท่่าน  
ได้้แก่่ ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการบริิหารการศึึกษาจำำ�นวน 5 ท่่าน ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการบริิหาร
สถานศึึกษา จำำ�นวน 3 ท่่าน และอาจารย์์มหาวิิทยาลััยหรืือผู้้�มีีผลวิิชาการที่่�เกี่่�ยวกัับการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนอีีก 3 ท่่าน รวมทั้้�งสิ้้�น 11 คน
ผลการสนทนากลุ่่�มเกี่่�ยวกัับกลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษา
เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ผู้้�วิิจััยนำำ�กลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษา
เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาทีียั่่�งยืืน มานำำ�เสนอเป็็นกลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบััน
อุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีการเก็็บข้้อมููลในการวิิจััย 2 ลัักษณะ คืือข้้อมููลเชิิงปริิมาณ คืือ
การตอบแบบสอบถาม และข้้อมููลเชิิงคุุณภาพคืือข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ ผู้้�วิจัิ ยั ขอนำำ�เสนอ
ตามลำำ�ดัับดัังนี้้�
1) ศึึกษาสภาพปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึงประสงค์์ของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่ง
เสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนจากการสอบถาม
1.1) ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการวิิจััย
1.1.1) ประชากร คืือสถาบัันอุุดมศึึกษาในสัังกััดสำำ�นักั งานคณะกรรมการ
การอุุดมศึึกษาจำำ�นวน 157แห่่ง โดยแบ่่งเป็็น สถาบัันอุุดมศึึกษาของรััฐ 78 แห่่ง สถาบััน
อุุดมศึึกษาในกำำ�กัับของรััฐบาล 14 แห่่ง  สถาบัันอุุดมศึึกษาเอกชน 69 แห่่ง และวิิทยาลััย
ชุุมชน 19 แห่่ง แล้้วกำำ�หนดให้้จังั หวััดที่่�เป็็นศููนย์์กลางของกลุ่่�มจัังหวััดเป็็นตััวแทนประชากร
1.1.2) กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ สถาบัันอุุดมศึึกษาในสัังกััดสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการการอุุดมศึึกษา จำำ�นวน 20 แห่่ง จากกลุ่่�มประชากรดัังกล่่าว ซึ่่�งได้้มาโดยการสุ่่�ม
แบบหลายขั้้�นตอน (Multi-Stage Random Sampling)
2) ศึึกษาสภาพปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึงประสงค์์ของการบริิหารวิิชาการของ
สถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่อ่� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนจากการสััมภาษณ์์ กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ใช้้ในการ
วิิจัยั นี้้พิ� จิ ารณาการเป็็นตััวแทนที่่�ดีีจากสถาบัันอุุดมศึึกษาในเขตเมืืองและนอกเขตเมืืองอย่่างละ
1 แห่่ง ซึ่่ง� ได้้มาด้้วยวิิธีีการสุ่่�มอย่่างแบบเจาะจง
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� ในขั้้น� ตอนนี้้� แบบสอบถาม แบบสััมภาษณ์์แบบ
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มีีโครงสร้้าง และแบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุุทธ์์ ซึ่่�งผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นจากการนำำ�
ข้้อมููลที่่ไ� ด้้จากการศึึกษาเอกสารและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องมาเป็็นข้้อมููลพื้้น� ฐานในการสร้้างดัังนี้้�
1. แบบสอบถามชนิิดมาตราส่่วนประมาณค่่า 5 ระดัับ เพื่่�อสอบถามสภาพ
ปััจจุบัุ นั และสภาพที่่�พึงึ ประสงค์์ตามกรอบแนวคิิดการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษา
และแนวคิิดการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดยมีีขั้้�นตอนการสร้้างแบบสอบถาม ดัังนี้้�
1.1) กำำ�หนดประเด็็นหลัักในการสร้้างแบบลอบถามจากกรอบแนวคิิดใน
การวิิจััย
1.2) จััดทำำ�ร่่างแบบสอบถามความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับสภาพการบริิหารและ
สภาพที่่�พึึงประสงค์์ของการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนและรายการข้้อคำำ�ถามแต่่ละประเด็็นเป็็นแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า 5 ระดัับ มีี 
3 ตอน ดัังนี้้�
ตอนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถามมีีลัักษณะเป็็นแบบตรวจสอบ
รายการ
ตอนที่่� 2 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสภาพปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึงประสงค์์ของการบริิหาร
วิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนใช้้คำำ�ตอบแบบตอบสนองคู่่� 
ตอนที่่� 3 คำำ�ถามปลายเปิิด
รายละเอีียดในการสร้้างมีีเป็็นลำำ�ดัับดัังนี้้�
1) ศึึกษาขั้้�นตอนในการสร้้างแบบสอบถามดัังรายละเอีียดต่่อไปนี้้�
(1) ศึึกษาและทบทวนทฤษฎีี แนวคิิดและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ตััวแปรที่่�ต้อ้ งการ นำำ�มาสร้้างแบบสอบถาม ซึ่ง่� ตััวแปรดัังกล่่าวได้้แก่่ การบริิหารงานวิิชาการ
ของสถาบัันอุุดมศึึกษา 4 ด้้าน คืือ ด้้านการพััฒนาหลัักสููตร ด้้านการจััดการเรีียนการสอน
ด้้านการวััดผลประเมิินผล และด้้านการวิิจััยเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
(2) กำำ�หนดนิิยามเชิิงปฏิิบัติั กิ ารของการบริิหารงานวิิชาการทั้้�ง 4 ด้้าน
ให้้ชััดเจน
2) สร้้างแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ ใช้้คำำ�ตอบแบบตอบ
สนองคู่่� (Dual Responses) มีีขั้้�นตอนในการสร้้างดัังนี้้�
(1) ศึึกษานิิยามเชิิงปฏิิบััติิการของการบริิหารวิิชาการ ทั้้�ง 4 ด้้านให้้
ชััดเจน รวมทั้้�งศึึกษานิิยามกรอบแนวคิิดการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ตามกรอบแนวคิิดของ Ontario
Learning for Sustainability Partnership (OLSP) (1996)
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(2) นำำ�รายละเอีียดของการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนจากกรอบแนวคิิดของ The
Ontario Partnership (1996) ใน 3 มิิติิ คืือ มิิติิด้้านเศรษฐกิิจ มิิติิด้้านสัังคม และด้้านสิ่่�ง
แวดล้้อมมาสร้้างเป็็นข้้อคำำ�ถามของแบบสอบถาม
(3) นำำ�แบบสอบถามที่่�สร้า้ งขึ้้น� ไปให้้ที่่ป� รึึกษาตรวจสอบความตรงตาม
พา (Content Validity) ตลอดจนความครบถ้้วนสมบููรณ์์และความครอบคลุุมของคำำ�ถาม
และนำำ�ข้้อเสนอแนะมาปรัับปรุุงแบบสอบถามให้้ดีีขึ้้�น
(4) ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามที่่�สร้า้ งขึ้้น� ว่่า มีีความ
เหมาะสมที่่�จะนำำ�ไปใช้้ โดยนำำ�แบบสอบถามที่่�ปรัับปรุุงตามคำำ�แนะนำำ�ของที่่�ปรึึกษาไปให้้ผู้้�
เชี่่ย� วชาญจำำ�นวน 6 ท่่าน ได้้แก่่ อาจารย์์ที่่ส� อนสาขาวิิชาการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน จำำ�นวน 3 ท่่าน
และอาจารย์์มีีความเชี่่ย� วชาญด้้านการบริิหารวิิชาการ จำำ�นวน 3 ท่่าน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้้�อหาตลอดจนความครอบคลุุมของคำำ�ถามและความชััดเจนของการใช้้ภาษา การตรวจ
สอบพิิจารณาตามแบบประเมิินดััชนีีความสอดคล้้องของผู้้�เชี่่ย� วชาญ มีีมาตราส่่วนประมาณ
ค่่า 3 ระดัับ โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญพิิจารณาตััดสิินว่่าประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�พิิจารณามีีความเหมาะสม
ไม่่แน่่ใจ หรืือไม่่เหมาะสม และใช้้สููตรการคำำ�นวณดััชนีีความสอดคล้้อง (IOC) ตามวิิธีีของ
โรวิิเนลลี่่� (Rovinelli) และแฮมเบิิลตันั (Hamblenton) (ศิิริชัิ ยั กาญจนวาสีี. 2552 : 242)
แล้้วคััดเลืือกข้้อสอบที่่�อยู่่�ในเกณฑ์์ความเที่่�ยงตรงทางเนื้้�อหาที่่�ใช้้ได้้โดยใช้้ค่่า IOC ที่่�มีีค่่า
ตั้้�งแต่่ .50 ถึึง 1.00
(5) นำำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้้กัับผู้้�บริิหาร รองฝ่่ายวิิชาการ และ
ผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิชาการ ที่่�ไม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 30 คน เพื่่�อตรวจสอบ
ความเข้้าใจในการใช้้ภาษาและประเด็็นการด’อบของข้้อคำำ�ถามในแบบสอบถามแต่่ละข้้อ
แล้้วหาค่่าความเที่่�ยง ด้้วยวิิธีีการประมาณค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) โดยค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟา เท่่ากัับ 0.70 ขึ้้�นไป จึึงยอมรัับ
ว่่า แบบสอบถามมีีความเที่่�ยงโดยแบบสอบถามนี้้� มีีค่่าพิิสััยความเที่่�ยงเท่่ากัับ 0.9692 ซึ่่�ง
ถืือว่่า แบบสอบถามที่่�สร้้างขึ้้�น มีีความเหมาะสมและสามารถนำำ�ไปใช้้ในการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลกัับผู้้�ให้้ข้้อมููลได้้
2. แบบสััมภาษณ์์แบบมีีโครงสร้้างที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นโดยการนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้จาก
การศึึกษาเอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องมาเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการสร้้างแบบสััมภาษณ์์
เพื่่�อสััมภาษณ์์สภาพปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึงประสงค์์ของการบริิหารวิิชาการของสถาบััน
อุุดมศึึกษา เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน แบบสััมภาษณ์์นี้้�ผู้้�วิิจััยนำำ�ไปให้้ที่่�ปรึึกษาตรวจ
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

วารสารพุุทธศาสตร์์ศึึกษา ปีีที่่� 12 ฉบัับที่่� 1 | มกราคม - มิิถุุนายน 2564

14

สอบความตรงตามเนื้้�อหาตลอดจนความครบถ้้วนสมบููรณ์์ และความครอบคลุุมของคำำ�ถาม
ที่่�มุ่่�งสััมภาษณ์์ และนำำ�ข้้อเสนอแนะมาปรัับปรุุงข้้อคำำ�ถามตามคำำ�แนะนำำ�ก่่อนนำำ�ไปใช้้จริิง
3. แบบตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุุทธ์์ที่่ผู้้�� วิจัิ ยั สร้้างขึ้้น� โดยการนำำ�ข้อ้ มููลที่่�
ได้้จากการศึึกษาเอกสารและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่ย� วข้้องมาเป็็นข้้อมููลพื้้น� ฐานในการสร้้างแบบตรวจ
สอบความเหมาะสมของกลยุุทธ์์ เพื่่�อสอบถามผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิถึึงความเหมาะสมของกลยุุทธ์์
การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน แบบตรวจสอบ
ความเหมาะสมของกลยุุทธ์์นี้้�ผู้้�วิิจััยนำำ�ไปให้้ที่่�ปรึึกษาตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหาตลอด
จนความครบถ้้วนสมบููรณ์์ของคำำ�ถามที่่�มุ่่�งสอบถาม และนำำ�ข้อ้ เสนอแนะมารัับปรุุงข้้อคำำ�ถาม
ตามคำำ�แนะนำำ�ก่่อนนำำ�ไปใช้้จริิง

ผลการวิิจััย

การวิิจัยั ครั้้�งนี้้ มีีวั
� ตั ถุุประสงค์์ในการวิิจัยั 2 ข้้อ  ได้้แก่่ 1) เพื่่อ� ศึึกษาสภาพปััจจุบัุ นั
และสภาพที่่�พึงึ ประสงค์์ของการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาในประเทศไทยเพื่อ่� ส่่ง
เสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน และ 2) เพื่อ่� พััฒนากลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษา
ในประเทศไทยเพื่อ่� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ผู้้�วิจัิ ยั ขอนำำ�เสนอผลการวิิจัยั ตามวััตถุุประสงค์์
ของการวิิจัยั  ดัังต่่อไปนี้้�
จากวััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 1 ผลการศึึกษาสภาพปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึงประสงค์์
ของการบริิหารวิิชาการของสถาบััน อุุดมศึึกษาในประเทศไทย เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�
ยั่่ง� ยืืน พบว่่าค่่าเฉลี่่ย� ของสภาพปััจจุบัุ นั และสภาพที่่�พึงึ ประสงค์์ของการบริิหารวิิชาการของ
สถาบัันอุุดมศึึกษาในประเทศไทย เพื่อ่� ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน เรีียงตามลำำ�ดับคว
ั ามสำำ�คัญ
ั
จากผู้้�ให้้ข้อ้ มููล มีีดังั ต่่อไปนี้้� 1) การวิิจัยั เพื่อ่� พััฒนาคุุณภาพการศึึกษา 2) การวััดผลประเมิิน
ผล 3) การจััดการเรีียนการสอน และ 4) การพััฒนาหลัักสููตร ดัังตารางต่่อไปนี้้�
ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ยของสภาพปััจจุุบััน สภาพที่่�พึึงประสงค์์และลำำ�ดัับความ
สำำ�คัญ
ั ของการบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาในประเทศไทย เพื่อ่� ส่่งเสริิมการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน (n = 81)
การบริหารวิชาการ

สภาพปัจจุบัน
Mean

สภาพที่พึง
ประสงค์
Mean

PNI
ลำ�ดับ
modified ความสำ�คัญ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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1. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา
2. การวัดผลประเมินผล
3. การจัดการเรียนการสอน
4. การพัฒนาหลักสูตร
รวม

15

3.07

4.16

0.34

1

3.42
3.64
3.76
3.47

4.33
4.44
4.51
4.36

0.27
0.22
0.21
0.25

2
3
4

จากวััตถุุประสงค์์ข้้อที่่� 2 ผลการศึึกษากลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบััน
อุุดมศึึกษาในประเทศไทย เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนประกอบด้้วยกลยุุทธ์์หลััก 4
กลยุุทธ์์ ดัังนี้้� 1) พลิิกโฉมการวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 2) วััดผลประเมิินผลการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน 3) ปรัับการเรีียนการสอนเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน และ 4) เปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์
หลัักสููตรเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน สำำ�หรัับกลยุุทธ์์ที่่� 1 มีี 3 กลยุุทธ์์รอง ได้้แก่่ กลยุุทธ์์ระดม
ทุุนสนัับสนุุนวิิจััยของอาจารย์์และนัักศึึกษาเพื่่�อเสริิมสร้้างการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน กลยุุทธ์์จััด
เวทีีแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�การวิิจััยของอาจารย์์และนัักศึึกษา และกลยุุทธ์์เสริิมสร้้างเครืือข่่าย
ความเข้้มแข็็งของการวิิจััยเพื่่�อพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน กลยุุทธ์์ที่่� 2 มีี 2 กลยุุทธ์์รอง ได้้แก่่ กลยุุทธ์์
วิิจััยและพััฒนาการวััดผลประเมิินผลด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนและกลยุุทธ์์วััดผลประเมิิน
ผลงานโดยใช้้ตััวชี้้�วััดผลงานด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน กลยุุทธ์์ที่่� 3 มีี 3 กลยุุทธ์์รอง ได้้แก่่
กลยุุทธ์์ปรัับการเรีียนเปลี่่�ยนการสอนเพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
ของผู้้�เรีียน กลยุุทธ์์วิิเคราะห์์เจาะลึึกข้้อมููลสารสนเทศที่่�สนัับสนุุนการจััดการเรีียนการ
สอนเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน และกลยุุทธ์์แสวงหาความคิิดสร้้างสรรค์์และนวััตกรรมในการ
พััฒนาพฤติิกรรมที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม กลยุุทธ์์ที่่� 4 มีี 3 กลยุุทธ์์รอง ได้้แก่่ กลยุุทธ์์
วิิจััยและพััฒนาหลัักสููตรสถานศึึกษาเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของชุุมชน กลยุุทธ์์พััฒนาขีีด
ความสามารถของบุุคลากรในการปรัับปรุุงหลัักสููตรสถาบัันอุุดมศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�อง และ
กลยุุทธ์์กระชัับความร่่วมมืือกัับภาคีีเครืือข่่ายและชุุมชนในการระดมทรััพยากรเพื่่�อการ
ปรัับปรุุงหลัักสููตร

อภิิปรายผล

กลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาในประเทศไทยเพื่่�อส่่งเสริิม
การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนที่่�ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ศึกึ ษาค้้นคว้้ามานั้้�น อภิิปรายผลแบ่่งได้้เป็็น 2 ส่่วน ดัังต่่อไปนี้้�
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1. สถาบัันอุุดมศึึกษามีีการบริิหารวิิชาการด้้านการพััฒนาหลัักสููตรทั้้�งสภาพ
ปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึงประสงค์์สอดคล้้องกัันคืือเป็็นลำำ�ดัับที่่� 1 แสดงให้้เห็็นว่่าการบริิหาร
การวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนให้้ความสำำ�คััญด้้านการ
พััฒนาหลัักสููตรมากที่่�สุุดซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าสิ่่�งที่่�มีีความสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการบริิหาร
งานของสถาบััน อุุดมศึึกษามีีความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องกำำ�หนดหลัักสููตรเป็็นอัันดัับแรกเพื่่อ� เป็็น
เข็็มทิิศเป็็นแนวทางให้้สถาบัันได้้ปฏิิบััติิด้้วยการส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะการปฏิิบััติิที่่�ส่่ง
เสริิมการพััฒนาคุุณภาพสัังคมอย่่างยั่่ง� ยืืน มีีวััตถุุประสงค์์ให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะและการปฏิิบัติั ที่่ิ �
ส่่งเสริิมการพััฒนาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่ง� ยืืน มีีวััตถุุประสงค์์ให้้ผู้้�เรีียนมีีทัักษะและการ
ปฏิิบััติิที่่�ส่่งเสริิมการพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�ยั่่�งยืืน และมีีวััตถุุประสงค์์ให้้ผู้้�เรีียนมีีความตระหนััก
ในวิิกฤตของการพััฒนา อัันถืือเป็็นแนวคิิดการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนตามแนวคิิดของ Ontario
Learning for Sustainability Partnership ผลการศึึกษาดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับงานวิิจััย
ของจุุรีีลัักษณ์์ พิมิ พ์์รสและคงศัักดิ์์ ธ
� าตุุทอง นอกจากนี้้ป� รีียาพร วงศ์์อนุุตรโรจน์์ ได้้กล่่าวถึึง
หลัักการในการบริิหารวิิชาการไว้้ว่่าประกอบไปด้้วยหลัักแห่่งประสิิทธิิภาพ การศึึกษาตาม
กำำ�หนดของหลัักสููตร โดยไม่่ลาออกกลางคััน เรีียนเกิินเวลาและช้้ากว่่ากำำ�หนด และหลััก
แห่่งประสิิทธิิผล ซึ่ง่� ได้้ผลผลิิตตาม จุุดมุ่่�งหมายที่่�วางไว้้ นั่่น� คืือ นัักเรีียนนัักศึึกษา มีีคุุณภาพ
ตามจุุดมุ่่�งหมายของหลัักสููตร มีีความรู้้�ความสามารถทัักษะ คุุณภาพ และการจััดการได้้
2. กลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืน ประกอบไปด้้วย 1) กลยุุทธ์์การวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เป็็นกลยุุทธ์์ที่่�เสริิมสร้้าง
เครืือข่่ายความเข้้มแข็็งของการวิิจััยเพื่่�อพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน เพราะการมีีเครืือข่่ายทางด้้านการ
วิิจััยจะเป็็นการแลก เปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ที่่�กว้้างขวางในวงวิิชาการเพื่่�อเป็็นการเตรีียมพร้้อมนััก
วิิจััยและเป็็นการประสานความร่่วมมืือระหว่่างเครืือข่่ายให้้กว้้างขวางยิ่่�งขึ้้�นสอดคล้้องกัับ
การศึึกษาของศิิริมิ าศ โกศััลย์พิ์ พัิ ฒ
ั น์์ (ศิิริมิ าศ โกศััลย์พิ์ พัิ ฒ
ั น์์, 2553 : 38) 2) กลยุุทธ์์วัดั ผล
ประเมิินผลการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ผลการศึึกษาพบว่่า สมรรถนะด้้านการเตรีียมการสอนและ
การวางแผนการสอน ด้้านการจััดการเรีียนการสอนที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ และด้้านการ
วััดผลประเมิิน ผลการเรีียนการสอนอยู่่�ในระดัับปานกลาง (Jairo H. Garcia. 2010) พบว่่า
การประเมิินผลการจััดการศึึกษาอาจนำำ�มาใช้้เป็็นพื้้�นฐานสำำ�หรัับการศึึกษาในอนาคตที่่�จะ
ดำำ�เนิินการวััดผลประเมิิน ผลความยั่่�งยืืนในสถาบัันการศึึกษาอย่่างเต็็มรููปแบบ 3) กลยุุทธ์์
ปรัับการเรีียนการสอนเพื่่อ� การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ครููผู้้�สอนต้้องมีีความสามารถในการวิิเคราะห์์
ข้้อมููลนั้้�นมาใช้้ในการสอนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เป็็นไปดััง (Dess, G and Miller, A.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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1993) ได้้กล่่าวไว้้ ผลการศึึกษาดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับวิิไลพร วงศ์์ฤทธิ์์� (วิิไลพร วงศ์์ฤทธิ์์�,
2547 : 82) และ 4) กลยุุทธ์์เปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์หลัักสููตร หากสถานศึึกษาสามารถปรัับ 
เปลี่่ย� นกระบวนทััศน์ก์ ารพััฒนาหลัักสููตรให้้เหมาะสมได้้แล้้วก็เ็ ป็็นแนวทางแห่่ง ความสำำ�เร็็จ
แรกที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การเป็็นสถานศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานเพื่อ่� การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน ผลการวิิจัยั สอดคล้้อง
กัับผลการวิิจััยของกิิตติิมา ไกรพีีรพรรณ. (กิิตติิมา ไกรพีีรพรรณ, 2550 : 75)  

องค์์ความรู้้�ที่ไ�่ ด้้จากงานวิิจัยั

									

สรุุป

จากผลการวิิจััยเรื่่�อง  กลยุุทธ์์การบริิหารวิิชาการของสถาบัันอุุดมศึึกษาใน
ประเทศไทยเพี่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ทำำ�ให้้ทราบว่่าสภาพปััจจุุบัันและสภาพที่่�พึึง
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วารสารพุุทธศาสตร์์ศึึกษา ปีีที่่� 12 ฉบัับที่่� 1 | มกราคม - มิิถุุนายน 2564

ประสงค์์ของสถาบัันอุุดมศึึกษาเป็็นอย่่างไร ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ได้้ทราบแนวทางในการที่่�จะพััฒนา
และปรัับปรุุงสภาพการบริิหารงานวิิชาการในสถาบัันอุุดมศึึกษาให้้มีีประสิิทธิิภาพและ
ประสิิทธิิผลต่่อไป โดยสามารถสรุุปกลยุุทธ์์เพื่่�อการพััฒนาในการบริิหารงานวิิชาการใน
สถาบัันอุุดมศึึกษาได้้ 4 กลยุุทธ์์ดัังต่่อไปนี้้� 1. กลยุุทธ์์พลิิกโฉมการวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาที่่�
ยั่่�งยืืน 2. กลยุุทธ์์วััดผลประเมิินผลเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน 3. กลยุุทธ์์ปรัับการเรีียนการสอน
เพื่่อ� การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน และ 4.กลยุุทธ์์เปลี่่ย� นกระบวนทััศน์ห์ ลัักสููตรเพื่อ่� การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน
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