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 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ 1. องค์ประกอบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาคณุภาพการบริหาร
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 2. รูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
และ 3. เพ่ือยืนยันรูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  กลุ่ม
ตวัอย่างประกอบด้วยมหาวิทยาลยัราชภฏั จ านวน 15 แห่ง โดยมีผู้ ให้ข้อมลู 300 คน ประกอบด้วยอธิการบดี รอง
อธิบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา อาจารย์  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ 
แบบสอบถามความคิดเห็น  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์เนือ้หา  

ผลงานวิจยัพบวา่ 
 1.  องค์ประกอบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภัฏ มีอยู่ 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก าหนดยทุธศาสตร์ 2) การสร้างบรรยากาศท่ีดี 3) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 4) เกณฑ์
การประเมิน และ 5) การสร้างระบบสารสนเทศ ตามล าดบั 
 2.  รูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ได้แก่ การก าหนด
ยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ การสร้างบรรยากาศท่ีดี การสร้างระบบสารสนเทศ และเกณฑ์การประเมิน 
มีคา่น า้หนกัของความแปรปรวนเทา่กบั .55, .49 และ .38 ตามล าดบั ในการสร้างยทุธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั  อีกทัง้การสร้างบรรยากาศท่ีดี และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการสร้าง
ระบบสารสนเทศ มีคา่น า้หนกัของความแปรปรวนเทา่กบั .97, .26 และ .25 ตามล าดบั 
 3. การยืนยนัรูปแบบของยทุธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพฒันาคณุภาพการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า 
ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นและยืนยนัรูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกการบริหารของมหาวิทยาลยัราชภฏั ในภาพรวม
รูปแบบยทุธศาสตร์เชิงรุกทางการบริหารมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถกูต้อง และการใช้ประโยชน์ ใน
ระดบัมากท่ีสดุ  ส่วนในรายด้านการก าหนดยทุธศาสตร์ การสร้างบรรยากาศท่ีดี การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เกณฑ์
การประเมิน และการสร้างระบบสารสนเทศ มีความเป็นไปได้ กบัความถกูต้อง ในระดบัมากท่ีสดุทกุด้าน 
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 The purposes of this research were: 1) to study the proactive strategy factors for 
management quality of Rajabhat University, 2) to study the proactive strategy model for management 
quality of Rajabhat University, and 3) to confirm the proactive strategy model for management quality of 
Rajabhat University.  This research was the descriptive approach.  The samples were taken from 15 
Rajabhat Universities by cluster random sampling.  The respondents were president, vice-president, 
dean, faculty head and instruct professors totally 300 respondents.  The instrument for collecting the data 
were semi-structure interview and an opinionnaire.  The statistical analysis were frequencies, percentage, 
arithmetic mean, factor analysis, and content analysis. 
 The results were as follows: 
 1.  The factors of the proactive strategy factors for management quality of Rajabhat 
University, were 5 factors: systematic strategic determination, good climate creation, efficient  
communication, criterion assessment and information system creation. 
 2. The proactive strategy model for management quality of Rajabhat University, was firstly 
systematic strategic determination, followed by good climate creation, information system creation and 
criterion assessment, variance value equal to .55, .49 and .38 respectively, in the proactive strategy 
creation for management quality of Rajabhat University; in addition, good climate creation and efficient 
communication were directly and indirectly influence to information system creation, variance value equal 
to .97, .26 and .25 respectively. 
 3. The confirmation to the proactive strategy model for management quality of Rajabhat 
University, was found that the experts expressed their opinions and confirmed to this strategic model for 
management quality of Rajabhat University, was the most highest level in overall view, having suitability, 
feasibility, correctness and advantage, but for systematic strategic determination, good climate creation, 
efficient communication, criterion assessment and information system creation, having feasibility and 
correctness were at the most highest level in all aspects. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  เจนอกัษร  รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริชยั  ชินะตงักูร  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ  คณุารักษ์ และคณาจารย์ภาควิชาการบริหาร
การศึกษาทุกท่านท่ีกรุณาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด  
ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้และขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณผู้ บังคับบัญชาของผู้ วิจัย  กล่าวคือ อธิการบดี  และคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญทุกท่าน  คณะผู้บริหารและคณาจารย์
มหาวิทยาลยัราชภฏัทกุท่านท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการให้ข้อมลู และทดลองเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์
อยา่งดียิ่งส าหรับการวิจยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ส าเริง  อ่อนสัมพันธ์ และดร.ธเนศ  คิดรุ่งเรือง เพื่อนร่วมรุ่น
ปริญญาโทรุ่นท่ี 14 ท่ีได้ให้ค าแนะน าและคอยให้ค าปรึกษาท่ีดีมาโดยตลอด และเพื่อนร่วมรุ่นดุษฎี
บณัฑิต รุ่น 6 ทกุท่านท่ีให้ความช่วยเหลือเป็นก าลงัใจให้งานวิจยัส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
 สดุท้าย ผู้วิจยัไม่สามารถประสบความส าเร็จทางการศกึษาได้ ถ้าปราศจากการสนบัสนนุ 
ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจอย่างดียิ่งจากครอบครัวศุขไพบูลย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.ศรีสุมล             
ศขุไพบลูย์ ภรรยา และนายพงศพฒัน์  ศขุไพบลูย์ บตุรชาย และขอมอบความส าเร็จการวิจยัในครัง้นี ้
ให้แก่คณุแม่บญุพา  ศขุไพบลูย์ หลานๆ และครอบครัวอนัเป็นท่ีรักของผู้วิจยั 
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