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การวิจัยครั้งนี้ มีความมุง่ หมายเพื่อสร้างยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถของบุคลากร
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จานวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ดาเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 2) จัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้ระยะเวลาการอบรม 2 วัน ข้อมูลในการวิจัยมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลายแบบ ได้แก่ การตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบความรู้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และแบบประเมินความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มีการวิเคราะห์ใน 2 ลักษณะ คือ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (t-test) และ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้พรรณนาเชิงเหตุและผล
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พบว่า อยู่ในระดับมาก
คือ มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ รองลงมา บุคลากรมีความตั้งใจที่จะจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ หัวหน้า หน่วยงานให้การ
สนับสนุนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็ง และพิจารณาจากความถี่สูงสุดเกินครึ่งของผู้ตอบที่คดิ ว่ามีปัญหา/
ร้อยละ บุคลากรไม่มีความรู้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มีปัญหาจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 และ บุคลากรไม่มี
ทักษะความสามารถในการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ มีปัญหาจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 ถือเป็นจุดอ่อน ตรงกับ
ยุทธศาสตร์ที่มีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากร ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2. ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ก่อนการอบรม บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความรู้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับปานกลางได้คะแนนรวม 50.72 และหลังการ
อบรม บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความรู้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น เป็ น
ร้อยละ 75.24 อยูใ่ นระดับดี โดยความรู้หลังอบรมมีความแตกต่างกับความรู้ก่อนอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
** กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
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3. ด้านความสามารถของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร หลังอบรม พบว่า ความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผลรวมอยู่ในระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย 2.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3
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The purposes of this study was to create an appropriate strategy in development of knowledge and capability
of the personnel in making a strategic plan, Rajamangala University of Technology Isan, SakonNakhon Campus. The
sample used in the study was personnel of Rajamangala University of Technology Isan, SakonNakhon Campus totaling
21 persons who were purposively selected. The research procedure comprised these steps: 1) providing knowledge of
making a strategic plan, 2) making a strategic plan under a training session of 2 days. The data in research included
those both quantitative and qualitative. Several methods were employed for data collection: examination of documents,
interview, using a knowledge test, workshop, and assessment of capability to make a strategic plan. Analyses were
done in two types: quantitative data analysis using statistics of frequency, percentage, mean, and standard deviation,
statistical T test results (T-test) and qualitative data analysis using logical description.
The findings revealed as follows:
1. The results of investigating the problem state showed that Rajamangala University of Technology Isan,
Sakon Nakhon Campus the top mostly level had made a strategic plan. The second level personnel had intension to
make a strategic plan. The high level of support to make a strategic plan from the work units’ head was considered
strengths. More than half a number of respondents in percentage showed that 12 people or 57.10% lacked knowledge
in making a strategic plan; while 13 people or 61.90% had no skill in making it. Thus, it was necessary to develop
personnel’s knowledge and capability in making the University’s strategic plans.
2. Concerning the knowledge about making a strategic plan before getting trained, the personnel of
Rajamangala University of Technology Isan, SakonNakhon Campus had knowledge in making a strategic plan at
moderate level with an average percentage of 50.72 of the full score, while after getting trained their average
percentage of the full score was 75.24 out of 100 which was at high level. There was a significant difference of
knowledge between before and after getting trained at the .01 level.
3. Concerning the capability of personnel, Rajamangala University of Technology Isan, SakonNakhon
Campus after getting trained, it was found that their capability in making a strategic plan was at high level with an
average score of 2.67 of the full score of 3.

บทนา
ปีพ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นปีที่พระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาและมี
ผลบังคับใช้เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ากว่า
ปริญญาตรีและประกาศนียบัตรชั้นสูง ทาการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และให้บริการทางวิ ชาการแก่สังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ มี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ความพร้อมหลายๆด้าน จนกระทั้งในปี 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่อใหม่วา่ “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในวันที่ 15 กันยายน 2531
สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36 ที่มุ่งเน้น
การกระจายอานาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดาเนินการโดยอิสระและมี
ความคล่องตัวในการบริหาร จัดการภายใต้การกากับดูแลของสถาบัน ดังนัน้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่าง เป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขตจัดตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จานวน 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
9 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการ
ปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก
รวมถึ ง ให้ โ อกาสแก่ ผู้ เรี ย นจากวิท ยาลั ย ชุม ชน และการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานในการศึ ก ษาต่อ วิ ชาชี พ ระดั บปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลทั้ ง 9 แห่ ง อยู่ภ ายใต้ก ารก ากั บดู แ ลของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 19 มกราคม 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2518 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง (ข้อมูลทั่วไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 2559,
เข้าถึงได้จาก http://www.rmutt.ac.th วันที่ 25 มกราคม 2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เริ่มตัง้ แต่จัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2532 ต่อมา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2532
ประกาศจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร อยู่ในสัง กัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทาการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร แบบครบวงจร โดยทาการศึกษาวิจัย และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น และ พ.ศ.2558 ประกาศจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย (Multi technology Campus) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา และชุมชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ก่อนเปลี่ยนสถานะจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัย
ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปัจจุบัน โดยมีโครงสร้างการดาเนินงาน ประกอบด้วย สานักงาน
วิทยาเขต, คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รายงานประจาปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 2557 : 7)
การบริหารในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ผลิตบัณฑิตและสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการให้มีคุ ณภาพในการพัฒนา
ประเทศจาเป็นต้องมีการบริหารที่ดี และส่วนหนึ่งของการบริหารที่ดีเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพ
จาเป็นต้องมีการวางแผนที่ดีเพื่อสร้างจุดเด่นและลดจุดด้อยของแต่ละมหาวิทยาลัย การทาเช่นนี้จาเป็นต้องมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์และส่วนหนึ่งของการวางแผนยุทธศาสตร์ก็คือการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25532556 เป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของการพั ฒ นาระบบการจั ด เตรี ย มงบประมาณ แบบมุ่ง เน้ น ผลงานตามยุ ทธศาสตร์ (Strategy
Performance-Based Budgeting: SPBB) ของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยกาหนดให้หน่วยงาน มีบทบาทในการตัดสินใจการจัดสรร
ทรัพยากรมากขึน้ มีระบบควบคุม ตรวจสอบที่มปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และโครงการหรือกิจกรรม ซึ่งมีตัวชีว้ ัดที่มีคา่ เป้าหมายชัดเจน เป็นตัวประเมินเพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อการ
แข่งขัน ด้านการเสริมสร้างเพื่อการพัฒนา ด้านการพัฒนาทางสังคม ด้านการรักษาความมั่นคง ด้านการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงต้องเร่งพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก 4 ด้าน ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มุง่ พัฒนางานวิจัยที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยที่เน้นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน สังคมและสถานประกอบการ มุ่งพัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการให้บริการ
อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้กับมหาวิทยาลัยฯ และพัฒนาระบบการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนาเพื่อ
ก่อให้เกิดการกระทาเพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนและสังคม ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาประเทศต่อไป
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีวัตถุประสงค์พอสรุปได้เป็น 3
ประเด็นหลัก คือ 1) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทา แผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดทาแผนแม่บทในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการและของมหาวิทยาลัยฯ 3) เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์แ ละนโยบายของประเทศโดยกรอบของประเด็น หลัก ที่ทาง
มหาวิทยาลัยฯ มุ่งจะพัฒนาประกอบด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นเลิศในแต่ละด้านในแต่ละวิทยาเขตฯ
และการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ผู้ ใ ฝ่ รู้ สู้ ง าน เพื่อ ประสานเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์ กั บ สถานประกอบการในภาคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการบริการ ต่อไป (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระยะ 4 ปี 2553-2556 : 2)
การจัด ทายุทธศาสตร์ การพั ฒนาบุค ลากรของกรมชลประทานนั้น ต้องเป็นการจัดทายุทธศาสตร์ที่มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักของกรมและยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ยุทธศาสตร์ระดับชาติ) ทั้งนี้เพื่อให้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสาเร็จ ผ่านทาง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สมรรถนะ เป็นผู้นา เป็นคนดีมีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ ภารกิจของตน
ให้ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจาปีงบประมาณ 2555 – 2559 : 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2553 – 2556) ซึ่งได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ในระดับผู้บริหาร และถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน (Top and Down) เพื่อปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ มาแล้วเป็น
เวลา 3 ปี ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แต่บุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้นาแผน
ยุทธศาสตร์มาปฏิบัตงิ านให้แผนยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย และรายงานผลยุทธศาสตร์ทุกปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงดาเนินการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560)
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ผู้ วิ จั ย เป็ น บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านฝ่ า ยนโยบายแผนยุ ท ธศาสตร์ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานสนับสนุน สานักงานวิทยา
เขตสกลนคร จึงได้ศึกษาสภาพปัญหา ข้อมูลพื้นฐานการมีส่วนร่วม และความต้องการในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พบว่า มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์, บุคลากรมีความ
ตัง้ ใจที่จะจัดทาแผนยุทธศาสตร์, หัวหน้าหน่วยงานให้การสนับสนุนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ถือเป็นจุด
แข็ ง และพิจ ารณาจากความถี่ สูง สุ ด เกิ น ครึ่ง ของผู้ ต อบที่ คิ ดว่า มี ปัญ หา/ร้ อยละ บุ ค ลากรไม่มีค วามรู้ ในการจั ด ทาแผน
ยุทธศาสตร์ มีปัญหา 12 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 และ บุคลากรไม่มีทักษะความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มี
ปัญ หา 13 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 61.90 ถื อเป็ น จุด อ่อน ตรงกั บยุ ทธศาสตร์ ที่มีค วามจ าเป็ น ที่ ต้อ งพัฒ นาความรู้ แ ละ
ความสามารถของบุคลากร ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
จากสภาพปัญหา ข้อมูลพืน้ ฐานการมีส่วนร่วม และความต้องการในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ให้มีความรู้และความสามารถในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – 2560) โดยวิธีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารฝึกจัดทาแผนยุทธศาสตร์

ความมุ่งหมายของการวิจัย

การวิจัยในครัง้ นี้ ผู้วจิ ัยได้กาหนดความมุง่ หมายของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และการพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรในการจัด ทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
3. เพื่อศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้และความสามารถ ของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดังนี้
3.1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ยุทธศาสตร์
3.2 ความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี้ ผู้วจิ ัยได้กาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1
ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน ได้แก่
สภาพปัญหาในการจัดทาแผน ยุทธศาสตร์ของ
บุคลากร

การจัดทา SWOT Analysis
และสร้างยุทธศาสตร์
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ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการ
ต่างๆ เกี่ยวกับ
1. ความรู้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
2. ความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

ระบุปัญหาเป้าหมาย
ที่ต้องการพัฒนา

การนายุทธศาสตร์ไปใช้
1. การฝึกอบรม
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร

ความรู้ในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์

ความสามารถในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์

ปรับปรุง และเผยแพร่ยุทธศาสตร์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจั ยเรื่อ ง ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาความรู้ และความสามารถของบุค ลากร ในการจัด ทาแผนยุ ทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นสร้างกระบวนการคิด การวิเคราะห์สภาพปัญหา
นาไปสู่การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบฝึกปฏิบัตกิ าร แบบทดสอบความรู้ และแบบประเมินต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้น มีการ
วิเคราะห์ใน 2 ลักษณะ คือ 1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ 2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้พรรณนาเชิงเหตุและผลตามประเด็น ที่ต้องการวิเคราะห์ ผู้วิจัยกาหนด
วิธีการวิจัยตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา ขั้นตอนที่ 2 สร้างยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา และขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง และเผยแพร่ยุทธศาสตร์
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ขอบเขตด้านประชากร
1. ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนสานักงานวิทยาเขตสกลนคร ผู้ชายจานวน 26 คน และผู้หญิง จานวน
52 คน รวมจานวน 78 คน
2 กลุ่มตัวอย่างจานวน ทัง้ สิน้ 21 คน ประกอบด้วย
2.1 ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตสกลนคร 1 คน
2.2 หัวหน้างาน 6 คน
2.3 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7 คน
2.4 ผู้ปฏิบัตงิ านฝ่ายนโยบายและแผนหน่วยงาน 7 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ในการพัฒนาความรู้ และความสามารถของบุคลากรในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งจะนาไปสู่ปัญหาเป้า
และ ความเป็นไปได้ที่จะดาเนินการพัฒนาความรู้และความสามารถ เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เครื่องมือในการวิจัย
แบบฝึกปฏิบัติการจัดทา (SWOT Analysis) เอกสารการบรรยายให้ความรู้และความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การเผยแพร่ยุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่ 3 การใช้ยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒ นา ความรู้ และความสามารถของบุ คลากรในการจั ด ทาแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่สร้างจากขั้นตอนที่ 2 เครื่องมือในการวิจัยใช้ ได้แก่
แบบทดสอบความรู้ แบบฝึกปฏิบัติการ (SWOT Analysis) เอกสารบรรยายการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแบบประเมิน
ความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุง และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความ
สมบูรณ์และดาเนินการเผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ เครื่องมือในการวิจัยใช้ เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
แผนยุทธศาสตร์
3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และความสามารถในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์
2. วิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ
3. ดาเนินการร่างแบบสัมภาษณ์ โดยนาประเด็นที่ ได้ศึกษามาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกั บแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวกับการพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถ ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
4. นาเสนอร่างแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย
5. นาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
6. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยนาหนังสือจากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถึงกลุ่มตัวอย่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ตามประเด็นคาถามและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3. นาแบบสัมภาษณ์กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)
5. การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
6. การวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรม
7. การประเมินความสามารถ
8. การปรับปรุง และเผยแพร่
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ในการพัฒนาความรู้ และความสามารถของบุคลากรในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และหาแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนา
ความรู้และความสามารถ ซึ่งจะนาไปสู่ปัญหาเป้า และ ความเป็นไปได้ที่จะดาเนินการพัฒนาความรู้และความสามารถ โดย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างของประเด็นต่างๆ ตามความมุ่งหมายของการวิจัย เป็นการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) โดยการจาแนกหรือการจัดกลุ่มข้อมูล (Typological Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้และความสามารถ
ของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ตรวจสอบความสมบูรณ์แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่จัดทาขึ้น
หากมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ดาเนินการเก็บรวบรวมจนกว่าจะครบสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 3 การใช้ยุ ทธศาสตร์ก ารพัฒ นา ความรู้ และความสามารถของบุ คลากรในการจัด ทาแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่สร้างจากขั้นตอนที่ 2 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติพนื้ ฐาน ตรวจสอบสมมติฐาน
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์และ
ดาเนินการเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นพับ

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิจัยขอเสนอสรุปผลการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สรุปผลการศึกษาสภาพปัญหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์, บุคลากรมีความ
ตั้งใจที่จะจัดทาแผนยุทธศาสตร์, หัวหน้าหน่วยงานให้การสนับสนุนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ถือเป็น
จุดแข็ง และพิจารณาจากความถี่สูงสุดเกินครึ่งของผู้ต อบที่คิดว่ามีปัญหา/ร้อยละ บุคลากรไม่มีความรู้ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ มีปัญหา 12 คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 และ บุคลากรไม่มีทักษะความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มี
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ปัญ หา 13 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 61.90 ถื อเป็ น จุด อ่อน ตรงกั บยุ ทธศาสตร์ ที่มีค วามจ าเป็ น ที่ ต้อ งพัฒ นาความรู้ แ ละ
ความสามารถของบุคลากร ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ผู้วิจัยได้สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สานักงานวิทยาเขตสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560)
ซึ่งมีกจิ กรรมหลักดังนี้
1. สร้างและใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตสกลนคร 1 คน
หัวหน้างาน 6 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7 คน ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายและแผนหน่วยงาน 7 คน รวมจานวน 21 คน
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข
2. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความรูใ้ นการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มีกิจกรรมดาเนินงาน คือ การ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฝึกจัดทา SWOT Analysis และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
2.2 ยุทธศาสตร์การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มีกิจกรรมดาเนินงาน คือ การนาความรู้และความสามารถใน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรม มาดาเนินการทาแผนยุทธศาสตร์แล้ว ประเมิน
ปรับปรุง และเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
1. สรุ ปผลในด้ านความรู้เกี่ย วกั บการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ ก่ อนการอบรม บุค ลากร มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีความรู้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับ ปานกลาง ได้คะแนนรวม
ร้อยละ 50.72 หลังการอบรม บุคลากรมีความรู้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพิ่มขึ้น เป็น ร้อยละ 75.24 อยู่ในระดับดี โดย
ความรู้หลังอบรมมีความแตกต่างกับความรู้ที่มีอยูเ่ ดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis สถานภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร อยู่ในตาแหน่ง STAR หมายถึง มีสภาพที่ดีเลิศ ภายในมีจุดแข็ง มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และมี
โอกาสจากภายนอกที่สนับสนุนในการพัฒนาต่อไปได้
3. สรุปผลในด้านความสามารถของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร หลังอบรม พบว่า บุคลากรมีความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์อยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ เฉลี่ย
2.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการปรับปรุง และเผยแพร่ยุทธศาสตร์
จากการประเมินความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ผลรวมอยูใ่ นระดับดี แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาดัง กล่าว มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ในขณะดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยจึงไม่ได้ทาการปรับปรุงยุทธศาสตร์เพิ่มเติม และได้ดาเนินการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ให้กับทุก
หน่วยงานเพื่อนาไปใช้ต่อไป แต่ข้อสังเกตในข้อการกาหนดตัว ชี้วัด (Key Performance Indicators), การกาหนดตัวชี้วัด
เป้าประสงค์, การกาหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ที่มีผลอยู่ในระดับพอใช้ จึงควรที่จะนาเสนอที่ประชุมผู้บริหารเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขและทบทวนในปีถัดไป
อภิปรายผล
การวิจั ยเรื่อง ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาความรู้ และความสามารถของบุ คลากร ในการจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้วิจัยนาเสนออภิปรายผลตามลาดับ ดังนี้
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1. ในด้านยุทธศาสตร์การยกระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มีกิจกรรมดาเนินงาน คือ การ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ก่อนการอบรม บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร มีความรู้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ การศึกษาเบื้องต้น ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา
สภาพปัญหาของ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร แล้ วพบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ใน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และไม่มคี วามสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ดังนัน้ จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาความรู้และ
ความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ภายหลังการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากร
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นคือ การอบรมให้ความรู้บุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
พบว่า หลังการอบรม บุคลากรมีความรู้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดี โดยความรู้หลังอบรมมีความแตกต่างกับ
ความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายผลได้ว่า บุคลากร ถึงจะขาดความรู้ในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ใ นขั้น ตอนที่ศึก ษาสภาพปัญหา แต่ก็ส ามารถพัฒนาศัก ยภาพได้ สอดคล้ องกั บ อดิราช จั นดาวัลย์ (2552 :
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
พนักงานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสกลนคร จากัด พบว่า ด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนกลยุทธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง หลังการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนกลยุทธ์
เพิ่มขึ้นอยู่ใ นระดั บดี มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 จะเห็นได้ ว่า การใช้การฝึ กอบรม เป็ น
ยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างความรู้ เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการอบรมเป็นวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ เพื่อให้
บุคลากรทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดีย่ิงขึ้น โดยเลือกวิธีการฝึกอบรมให้เหมาะสม
รวมถึงการใช้วัสดุและสื่อประกอบการฝึกอบรมที่จะทาให้ได้ประสิทธิภาพและได้ผลดี เพื่อทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจง่ายยิง่ ขึน้
2. ในด้านยุทธศาสตร์การจัดทาแผนยุทธศาสตร์มีกิจกรรมการดาเนินงาน คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการนา
ความรู้ความสามารถจากการฝึกอบรม และการบรรยายไปใช้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เนื้อหาประกอบด้วย การวิเคราะห์
องค์กร SWOT Analysis การกาหนดทิศทางขององค์กร การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โดยใช้ระยะเวลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (2 วัน) และจานวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนและกลุ่มตัวอย่าง (21 คน) โดยการแบ่งกลุ่มแต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ SWOT
Analysis ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนจัดลาดับความสาคัญที่มีผลกระทบต่อองค์กร และให้วิทยากรบรรยายการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นปัจจัยที่เพิ่มศักยภาพความสามารถ
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และให้แต่ละหน่วยงานไปดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน แล้วมารวมเป็น
ยุทธศาสตร์ ของสานัก งานวิทยาเขตสกลนคร พบว่า ก่อ นการทดลองใช้ยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒนา บุค ลากรมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่มีความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ หลังจากที่ได้ใช้ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นา พบว่า มีค วามสามารถในการจั ด ทาแผนยุ ทธศาสตร์ อ ยู่ใ นระดั บดี สอดคล้ อ งกั บ จรั ญ สุ ชาติพ งษ์ (2549,
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัด
ชุมพร พบว่า คณะกรรมการชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมจัดทาแผนอยู่ในระดับปานกลาง หลังการประชุมตาม
กระบวนการ F.S.C. กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในการตัดสินใจและร่วมจัดทาแผนอยู่ในระดับสูง โดยมีความรู้สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
ประชุมฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อภิปรายผลได้ว่า หลังจากที่ บุคลากร ได้เข้ารับการฝึกอบรมในการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ และการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อการพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ตามเอกสารบรรยายของวิทยากร มีความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับดี จากที่ไม่มีความสามารถในการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์
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1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้บริหารทุกหน่วยงานควรนาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ไปปฏิบัตอิ ย่างจริงจัง เพื่อนาพาองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ให้บรรลุวสิ ัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต
1.2 ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้และความสามารถในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อย่างต่อเนื่องทุกปี
1.3 ทุกหน่วยงานควรนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร ที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน และดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุกลยุทธ์ เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ัด ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอของบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรวิจั ยยุทธศาสตร์ การพัฒ นาความรู้และความสามารถของบุคลากรในการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ในระดับหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัตงิ าน และการเสนอของบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ภายในหน่วยงาน
2.2 ควรวิจัยการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือตามนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง
2.3 ควรวิจัยการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ของการพั ฒ นาระบบการจั ด เตรี ย มงบประมาณ แบบมุ่ง เน้น ผลงานตามยุ ทธศาสตร์ (Strategy Performance-Based
Budgeting: SPBB)
2.4 ควรวิจัยการประเมินและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อให้การประเมินและติดตามผลตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
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