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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี�มีวัตถุประสงค์เพื �อ 1) ศึกษาสภาพ ปญัหา ความคาดหวังและปจัจยัที �เกี �ยวขอ้ง 2) 

พฒันายุทธศาสตร ์และ 3) ประเมนิยุทธศาสตรก์ารจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาในพื�นที �ชายแดนไทย-เมยีน

มาร์ ซึ �งการวจิยันี�เป็นงานวจิยัและพฒันา โดยแบ่งวธิดีําเนินการวจิยัเป็น 3 ขั �นตอน ไดแ้ก่ 1) การศกึษา

บริบทของการจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยการสํารวจเอกสาร การสอบถามผู้มีส่วนได้เสียและการ

สมัภาษณ์ผู้บรหิาร 2) การพฒันายุทธศาสตรโ์ดยการประชุมเชงิปฏบิตัิการเพื �อวเิคราะห์สภาพแวดล้อม การ

ยกร่างยุทธศาสตร์และการสมัมนาองิผู้เชี �ยวชาญ และ 3) การประเมินโดยผู้เชี �ยวชาญและประชาพจิารณ์

หน่วยงานในพื�นที � การวเิคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี �ย ค่าเบี �ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื�อหา ผลการศกึษาพบว่า 

                                                 
1 นักศกึษาปรญิญาเอก สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

2 รองศาสตราจารยป์ระจาํ สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร (ประธานกรรมการ

ที �ปรกึษาวทิยานิพนธ์) 

3 รองศาสตราจารยป์ระจาํ สาขาวชิายุทธศาสตรก์ารบรหิารและการพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร (กรรมการที �

ปรกึษาวทิยานิพนธ์) 



1. พื�นที �ชายแดนไทย-เมียนมาร์ประกอบด้วย 5 อําเภอชายแดนจงัหวดัตากและเขตเมยีวด ี

ประเทศเมียนมาร์ มีการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอดและ
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด รับนักศึกษาทั �งภาคปกติและภาคพิเศษ มีการทําวิจยั มีการให้บริการวิชาการ
วชิาชพีในลกัษณะโครงการและหลกัสูตรอบรมระยะสั �น มีการบริหารจดัการตามพนัธกิจของตนเอง แต่การ
ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมชุมชนยังทําได้จํากดั ปญัหาของการจดัการศึกษา พบว่า หลกัสูตรยงัไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของพื�นที �ชายแดนได้ บุคลากรมีศักยภาพจํากัด งานวิจัยในพื�นที �น้อย และการ
ใหบ้รกิารวชิาการวชิาชพีทําไดจ้ํากดั ผู้มสี่วนไดเ้สยีคาดหวงัให้รบัผูต้้องการศกึษาในพื�นที �ทุกกลุ่ม ต้องการ
บณัฑติที �มทีกัษะการใชภ้าษาเมยีนมาร ์ต้องการผูส้อนที �มศีกัยภาพและสามารถเป็นที �พึ �งด้านวชิาการได้ เกดิ
งานวจิยัที �นําไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามที �ต้องการและสามารถเขา้ถงึการใหบ้รกิารวชิาการวชิาชพีที �หลากหลายได ้
ส่วนปจัจยัที �เกี �ยวขอ้งสําคญั พบว่า ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ การได้รบัสนับสนุนงบประมาณและทรพัยากร ทําเล
ที �ตั �งของสถาบนัที �เหมาะสม และศกัยภาพของผู้สอนที �มีจํากดั ปจัจยัภายนอก ได้แก่ ค่านิยมของผู้ต้องการ
เรยีนและผู้ปกครองที �ตอ้งการเรยีนนอกพื�นที � นโยบายเงนิกู้ยมืเพื �อการศกึษา ระเบยีบว่าดว้ยการรบันักศกึษา
ต่างชาติ สภาพเศรษฐกิจผันผวน ค่านิยมของสงัคมที �มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ การสนับสนุนจาก
ชุมชนทอ้งถิ �นและโอกาสการพฒันาทางเศรษฐกจิของพื�นที �ชายแดน 

2. ยุทธศาสตร์ที �พฒันาขึ�น ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมที �เป็นจุดแขง็ 5 ข้อ จุดอ่อน 13 ขอ้ 

โอกาส 15 ขอ้ และอุปสรรค 5 ขอ้ และยุทธศาสตรม์ ี8 องค์ประกอบ ได้แก่ วสิยัทศัน์ ค่านิยมร่วม พนัธกจิ 

6 ขอ้ เป้าประสงค์ 6 ขอ้ ประเดน็ยุทธศาสตร์ 6 ขอ้ กลยุทธ์ 20 ขอ้ ตวัชี�วดั 20 ขอ้ และมาตรการ/

แนวทางพฒันา 21 ขอ้  

3. คุณภาพของยุทธศาสตร์ที �พัฒนาขึ�น พบว่า ภาพรวมมีคุณภาพในระดบัมาก โดยมีความ

สอดคลอ้งในระดบัมาก ความเหมาะสมในระดบัมากที �สุด ความเป็นไปไดใ้นระดบัมากและความเป็นประโยชน์
ในระดบัมาก 

 

คาํสาํคญั: ยุทธศาสตร ์/ การจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา / พื�นที �ชายแดนไทย-เมยีนมาร ์

 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to study conditions, 

problems, expectations, and factors, 2) to develop the strategy, 

and 3) to assess the strategy of higher education management in 



Thailand-Myanmar border area. It was the research and 

development. The research method was divided into 3 steps: 1) 

the context study with document analysis, questionnaires for the 

stakeholders and administration interviews, 2) the workshop for 

environment analysis, the workshop to set up the draft of 

strategies and connoisseurship (seminar-based experts), and 3) 

the assessment of the quality of the strategies by experts  and 

public hearing in the unincorporated areas. The data were 

analyzed using percentage, mean, standard deviation, and content 

analysis. The results of the research revealed that: 

1. Thailand-Myanmar border area consisted of five districts in 

Tak province and Myawaddy district in Myanmar country, where 

the higher education was managed by Kamphaeng Phet Rajabhat 

University Mae Sot and Mae sot Industrial and Community 

Education College. They offered both the regular and special 

programs, conducted research and provided 

academic/professional services in the project and short training 

courses, which were managed by their own mission. However, the 

services regarding preservation of arts and culture in the 

community remain limited. The problems of education 

management, including the courses did not meet the needs of the 

border area, personnel had limited capacity, insufficient research 



in the area, providing and organizing academic/professional 

services were limited. The stakeholders expected to recruit those 

who wanted to study at the institutions in all areas, to graduate 

with Myanmese language, to gain the instructors who have the 

potential, are able to be academic reliance, generate research that 

can be utilized as needed and easily accessible to the various 

academic/professional services. The important factors related to 

the internal factors include the allocation of the budget and 

resources, the suitable location of the institute, and the limitation of 

the potential instructors. For the external factors, they included the 

values of students and their parents preferring to have students 

study outside the residential area, policy loans for education, 

regulations concerning admission of foreign students, the 

fluctuations of the economy, social values ethnic diversity, the local 

community, and the opportunities for the economic development of 

the border area. 

2. The strategy that was developed included the environment 

(5 items in strengths and 13 items in weaknesses), the 

opportunities (15 items), and the threats (5 items). The strategy 

had 8 components: vision, shared value, missions (6 items), 

objectives (6 items), strategic issues (6 items), strategies (20 



items), indicators (20 items), and measures/guidelines for 

development (21 items). 

3. The quality of the overall strategy was at a high level, its 

congruity was at a high level, its propriety was at the highest level, 

its feasibility was at a high level, and its utility was at a high level. 
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