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54604929: สาขาวิชาการจัดการ 
คําสําคัญ : ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวนัตก / ประชาคมอาเซียน      

กรรณิการ สุวรรณศรี : ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : อ.ดร.กฤษฎา พรประภา และ อ.ดร.ศักดิพันธ  ตันวิมลรัตน. 331 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาค
ตะวันตก 2) วิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 3) ประมวลแนวคิดในการสรรคสรางยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกเพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และ 4) สรุปและแสวงหาขอเสนอยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาค
ตะวันตกเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงนโยบาย โดยแบงเปน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูล
พื้นฐานและความตองการในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกและวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  เก็บรวบรวมขอมูลโดย        
การวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก 
ขั้นตอนที่ 2 ประมวลแนวคิดในการสรรคสรางยุทธศาสตร เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ผูใหขอมูลหลัก 
คือ ผูเชี่ยวชาญจํานวน  22  คน และขั้นตอนที่ 3 การสรุปและแสวงหาขอเสนอยุทธศาสตร เก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดประชุมเพื่อหา
ขอเสนอเชิงนโยบายโดยการสนทนากลุม ผูใหขอมูลหลัก คือ ผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก      
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง แบบสอบถามความคิดเห็น แบบบันทึกการประชุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย         
การพรรณนาวิเคราะห การวิเคราะหหาคามัธยฐาน คาฐานนิยมและคาพิสัยระหวางควอไทล  
                    ผลการวิจัยพบวา  

     1. ขอมูลพื้นฐานในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกมาจาก 2 มิติใหญ คือ มิติภายใน
องคการ ไดแก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา นโยบายผูบริหารและผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย มิติภายนอกองคการ ไดแก อิทธิพลการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในประเทศ 

     2. สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนทั้งโอกาสและภัยคุกคาม ไดแก  การเปดเสรีการคา   
การแขงขันของสถาบันอุดมศึกษา เปนตน และสภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดแข็ง ไดแก เปนสถาบันที่มีความชัดเจนในการพัฒนาทองถิ่น
และมีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพครู จุดออนที่สําคัญ ไดแก บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาค
ตะวันตกสวนใหญขาดทักษะทางดานภาษาอังกฤษ เปนตน  

     3. ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ดาน ไดแก 1) ยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิต ประกอบดวย 16 กลยุทธ 2) ยุทธศาสตรดานการวิจัย 
ประกอบดวย 6 กลยุทธ 3) ยุทธศาสตรดานการบริการทางวิชาการแกสังคม ประกอบดวย 5 กลยุทธ 4) ยุทธศาสตรดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย 7 กลยุทธ และ 5) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 8 กลยุทธ   
     4. ผลการสรุปและแสวงหาขอเสนอยุทธศาสตรพบวาผูมีสวนไดสวนเสียมีความคิดเห็นสอดคลองกันวายุทธศาสตร    
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตกเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนมีความเหมาะสม เปนไปได      
ในการนําไปสูการปฏิบัติและเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภูมิภาคตะวันตก 

 

สาขาวิชาการจัดการ                                                                                         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ลายมือชื่อนกัศึกษา .................................................................................               ปการศึกษา 2557 

ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ............................................................. 2. ................................................................ 
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54604929: MAJOR:  MANAGEMENT 

KEY WORD: STRATEGIES FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT / WESTERN RAJABHAT UNIVERSITIES /ASEAN COMMUNITIES 

KANNIKA SUWANSRI: STRATEGIES FOR EDUCATIONAL MANAGEMENT OF WESTERN RAJABHAT UNIVERSITIES TO SERVE 

ASEAN COMMUNITIES. THESIS ADVISORS: KRISADA PHORNPRAPA, D.B.A. AND SAKDIPAN TONWIMONRAT, Ph.D. 331 pp. 

 

 This research was conducted to study the basic information of educational management of Western region 

Rajabhat Universities. Secondly, to analyze the environments that influenced the educational management of Western 

region Rajabhat Universities. Thirdly, to assess the concepts used to formulate the strategies of Western region Rajabhat 

Universities’ educational management. Lastly, the research aimed to summarize and offer the strategies for Western region 

Rajabhat Universities’ educational management. This research was policy research which was divided into 3 procedures. The 

first procedure was the study of basic information and the need of educational management among Western region 

Rajabhat Universities, and the analysis of the environments that influenced Western region Rajabhat Universities’ 

educational management to support ASEAN Community entry. The data was collected by using the document’s analysis 

and synthesis together with the in-depth interview of Western region Rajabhat Universities’ administrators. The second 

procedure was the assessment of the concepts used in strategies formulation. The data was collected from 22 experts using 

Ethnographic Delphi Futures Research. The third procedure was the strategies’ summary and proposal. The data was 

collected from the focus group discussion of 30 stakeholders. The research instruments were semi-structured interview, 

questionnaires, and meeting minute report. The statistics used for data analysis consisted of analytic descriptive, median, 

mode, and interquartile range.  

The results revealed that firstly, the basic information of Western region Rajabhat Universities’ education 

management was recieved from 2 dimensions; namely, the internal dimension which consisted of the Rajabhat University 

Act 2004, higher educational management standard, the administrators and the contributors of univerisities’ policy. The 

other dimension was the external dimension which consisted of the influence of both external and internal country’s 

environmental changes. Secondly, the environments which had the influence on educational management of Western 

region Rajabhat Universities consisted of 2 important sections i.e. internal environments which were both the occasion and 

the threat included the open of Free Trade Area, and the competition of educational institution. The external environments 

which were strong points; namely, the institution had obviously improved the locality and the reputation of the graduates 

in teacher profession. Furthermore, the important weak point was the lack of English skill of the university staff and 

students. Thirdly, strategies for educational management of Western region Rajabhat Universities formulated to support the 

ASEAN Community entry were 1) students’ graduation strategy 2) research strategy 3) academic service for society strategy 

4) art and culture preservation strategy 5) management strategy. Finally, the result of the summary and strategy offer 

discovered the agreement of the stakeholders that the strategies for education management of Western region Rajabhat 

Universities formulated to support the ASEAN Community entry were appropriate, feasible, and useful for Western region 

Rajabhat Universities’ educational management. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากอาจารย    
ดร.กฤษฎา พรประภา อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ อาจารย ดร .ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน อาจารย 
ที่ปรึกษารวมที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาใหความอนุเคราะหแนะนํา ใหคําปรึกษาและความชวยเหลือ
ตลอดระยะเวลาการวิจัย และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร .พิทักษ ศิริวงศ ประธานสอบ
วิทยานิพนธ  รองศาสตราจารย  ดร .นรินทร  สังขรักษา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในและ               
รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ ปรียากร กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่กรุณาใหคําแนะนําและให
ความรูแกผูวิจัยเพ่ือใหวิทยานิพนธเลมนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิและผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ได
กรุณาชวยเหลือในการใหขอมูลจากการสัมภาษณ การเก็บรวบรวมขอมูลและการเขารวมประชุม และ
ขอขอบคุณผูบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ไดอนุเคราะหสถานท่ีในการจัดประชุมและ
สนับสนุนงบประมาณในการศึกษา 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณสมยศและคุณนันทวรรณ กาญจนวัฏศรี ผูเปนที่รักยิ่งและเปน
พลังแรงใจอันยิ่งใหญของลูกเสมอมา ขอขอบคุณนองชาย ร.ต.อ. พัชรพงษ กาญจนวัฏศรี และ
ครอบครัวสุวรรณศรีทุกคนที่เปนกําลังใจและขอขอบคุณ  คุณไตรภพ สุวรรณศรี และ ด.ช. กรภพ 
สุวรรณศรี ที่เปนแรงบันดาลใจ ดูแล สนับสนุนและอยูเคียงขางผูวิจัยตลอดมา 

คุณคาและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแทนคุณบิดา มารดา 
คณาจารย ตลอดจนผูมีคุณูปการตอผูวิจัยทุกทาน 
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