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การวิจัยเรื่อง “กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง”ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์1.เพ่ือศึกษากระบวนการ และแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในโครงการครูพันธ์ุบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 18 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มบุคลากร ได้แก่ อดีตอธิการบดี อธิการบดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี อาจารย์ 
พ่ีเลี้ยงที่คอยดูแลนักศึกษาในโครงการ และกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จากน้ันนําข้อมูลเชิงคุณภาพ         
ที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าวิเคราะห์ สรุปผล และนําเสนอ        
ผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาความในแต่ละประเด็นให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผลการศึกษาในสามประเด็น พบว่า 1) กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธ์ุ
บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปรากฏผลการศึกษา คือ 1.1 กระบวนการในการพัฒนาโครงการครู
พันธ์ุบึง ตามโครงสร้างของวงจร PDCA ประกอบด้วย 1. การวางแผน (Planning) เพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงาน ได้แก่ แผนระยะยาว แผนระยะกลาง และแผนรายปี 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) เน้นการ
ดําเนินงานตามหลักสูตรและกิจกรรมของนักศึกษา 3.การตรวจสอบ (Check) ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษา คณะกรรมการที่ดําเนินโครงการครูพันธ์ุบึง และผู้ใช้นักศึกษาในโครงการเป็นตัวช้ีวัด                
เชิงคุณภาพที่กําหนดความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย มาใช้ในการประเมินผลความสําเร็จ
ของโครงการ 4. การปรับปรุงการดําเนินการอย่างเหมาะสม (Act) ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ  
โดยการอบรมแต่ละหลักสูตรต้องสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละปี 1.2 แนวทางในการพัฒนา ประกอบด้วย
ด้านหลักสูตร ด้านการรับสมัครนักศึกษา และด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ  

2) สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโครงการครูพันธ์ุบึง พบปัญหาด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่  
1.ปัญหาด้านคนหรือบุคลากร 2. ปัญหาด้านเงินหรืองบประมาณ 3. ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ 4. ปัญหาด้าน
การจัดการ ได้แก่ ปัญหาความคาดหวังด้านอาชีพ  

3) อัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องการให้
นักศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านไฮ-ทัช (Hi touch) คือ มีความรู้ในด้านเกษตรกรรม งานช่าง งานด้าน
วิชาการ สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไฮ-เทค (High Technology) คือ มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยี  

 
 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา ..........................................................                                       ปีการศึกษา 2558 
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The purposes of this qualitative research were to 1) study the process and 

guideline for development of Bueng generation’s teachers at Muban Chombueng Rajabhat 
University, 2) study the state of problem and threat happened in the Bueng generation’s 
teachers at Muban Chombueng Rajabhat University and 3) find the identity of Bueng 
generation’s students at Muban Chombueng Rajabhat University. The 18 key informants 
who were divided into 4 groups; experts, administrators, teachers and students participated 
in this project. The data was collected by using documental, participant observation and in-
thestructured interviews. The qualitative data was investigated by using triangulation 
method and the research finding was presented in the descriptive research. 

The results of this study were found as follow; 
1) Process and guideline for development of Bueng generation’s teachers at Muban 

Chombueng Rajabhat University consisted of budget, curricula and admission. 
2) Problem and threat in this project found that 2 problems consisted of personnel, 

welfare and career, i.e. accommodation welfare, internet searching and career expectation.   
3) The identity of Bueng generation’s students at Muban Chombueng Rajabhat University 

wereHi-Touch, Hi-Tech, smart language, versatility knowledge and self actualization for teachers. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคลากรหลายๆ ฝ่าย             
ซึ่งผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ความ
ช่วยเหลือ และให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อผู้วิจัย ในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีด้วยดีมาโดยตลอด 
รวมท้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์           
ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช และ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ สุทธิพร ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีได้ช่วยให้คําช้ีแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงจนกระทั่งวิทยานิพนธ์น้ีถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน          
จอมบึง ที่อนุญาตให้ผู้ วิจัยเข้าไปทําการศึกษางานวิจัยในเร่ืองน้ี ขอขอบคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                   
ดร.ทองแท่ง ทองลิ่ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวสันต์          
นาคเสนีย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์วัชระ นิลเพชร อาจารย์พ่ีเลี้ยงนักศึกษาโครงการ          
ครูพันธ์ุบึง และนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 1-2 ที่ได้สละเวลา           
ในการให้สัมภาษณ์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการทําวิจัยครั้งน้ี 

ขอขอบคุณ คุณเอกรวี ครุฑางฆะ ที่อยู่เคียงข้าง คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้วิจัย จนผู้วิจัยข้ามผ่าน
อุปสรรคต่างๆ มาได้ด้วยดี และเป็นกําลังใจให้แก่ผู้วิจัยจนประสบความสําเร็จในการศึกษา และขอขอบคุณ 
จ๋า ที่เป็นเพ่ือนที่ดีตลอดระยะเวลาการศึกษา คอยช่วยเหลือ และให้คําปรึกษา จนทําให้วิทยานิพนธ์สําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ครอบครัวที่คอยให้กําลังใจ รวมทั้งพ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆ สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 6 และเพ่ือนร่วมงานทุกคน ที่คอยแนะนํา
ช่วยเหลือ ความสําเร็จและคุณค่าจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอมอบให้กับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยฉบับน้ี 
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยกราบขออภัยมา ณ โอกาสน้ี 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ท่ามกลางยุคสมัยโลกาภิวัฒน์ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม ทุนนิยม                 
และวัฒนธรรม ทําให้เกิดการแข่งขันกันสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพของสังคมที่ต้องเตรียมคนให้
สามารถเผชิญกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง การศึกษานั้นจึงมีความสําคัญในการที่จะพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม และความรู้ โดยมีจริยธรรม รวมถึง
คุณธรรมในการดํารงชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม การพัฒนาให้สังคมเป็นสังคมแห่งความรู้           
อุดมไปด้วยปัญญา เป็นการปูรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาประเทศชาติ การศึกษาที่มีคุณภาพจะเป็น
สิ่งที่นําพาให้ประเทศมีความเข้มแข็งและเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตของประเทศในวันข้างหน้า 
ในปัจจุบัน ยังมีครูจํานวนมากที่สอนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ด้วยความรักความเมตตา              
ต่อศิษย์ และด้วยความศรัทธาอย่างมั่นคงต่อวิชาชีพครูของตน ดังน้ันครูและผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง           
กับการจัดการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา                
พ.ศ. 2546 ต้องพัฒนาปฏิรูปตนเองให้มีคุณภาพในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นงานในหน้าที่
โดยตรงให้มีคุณภาพ ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของสังคมไทยและสังคมโลกปัจจุบัน             
(กานนท์ อินทปัญญา, 2549: 1) 

 
 
 

วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง (Chombueng Village Institute) ก่อต้ังเป็นสถานศึกษาตาม
แนวคิด “วิทยาลัยหมู่บ้าน” ของประเทศตุรกี โดยรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ              
ที่สําเร็จช้ันประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษา และกลับไปบรรจุเป็นครู ในถ่ินทุรกันดาร ตามท่ีกรมการฝึกหัดครูกําหนดในระยะต่อมา
ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงส่งผลทําให้วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ไม่สามารถรับนักศึกษา            
ทุนได้ ดังน้ันกรมการฝึกหัดครูจึงได้ยกเลิกการรับนักศึกษาทุนในปีการศึกษา 2521 (กองนโยบาย          
และแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556: 6-7) 

 
 
 
 

ต่อมาในปี 2554 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มีนโยบายในการฟ้ืนฟู
ความเป็นตัวตนของครู พันธ์ุบึงในอดีต สมัยที่ ยัง ต้ังเป็นวิทยาลัยหมู่ บ้าน เ พ่ือเป็นต้นแบบ                    
(ยศวีร์ สายฟ้า, 2558) ของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ความเป็นจิตวิญญาณ  
และการผลิตครูของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ได้วางนโยบายและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในโครงการครูพันธ์ุบึง โดยนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้กับนักศึกษาวิชาชีพครู เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ชีวิต
ให้กับนักศึกษาท่ีจะมีทั้งเกษตรแบบพอเพียงและการพ่ึงพาตนเอง เช่น การเพาะเห็ด การอนุบาลกบ              
การเลี้ยงไส้เดือน สําหรับอุปโภค และบริโภค เป็นต้น นอกจากน้ีมีการนําผลผลิตออกมาจําหน่าย        
เพ่ือเป็นการหารายได้ และนํามาบริหารจัดการในโครงการด้านต่าง ๆ อีกทั้งมีการเสริมความรู้ด้านช่าง
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อุตสาหกรรม งานไม้ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เทคโนโลยีการผลิต และการเขียนแบบ เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถนําความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ในภายหน้า ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ ได้เรียนรู้และลง
มือปฏิบัติจริง เพ่ือการผลิตเมล็ดพันธ์ุความเป็นครูที่มีคุณภาพพร้อมที่จะนําความรู้ออกไปร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น หรือในถิ่นทุรกันดาร และรับใช้สังคมในอนาคต  

 
 
 

โดยมอบให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง                 
เป็นผู้รับผิดชอบดูแล มีแนวคิดเป็นลักษณะการนําร่องผลิตครูที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ ทักษะทาง
ช่าง ทักษะในการใช้เทคโนโลยี และทักษะอ่ืนที่จําเป็นสําหรับครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยจะรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพ่ือรับทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นราย
เดือน เดือนละ 2,000 บาท และได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร โดยเร่ิมรับสมัครนักศึกษา
รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเพศชาย และกําลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 จํานวน  
20 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมด 18 คน รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครจํานวน 10 คน ปัจจุบันมีนักศึกษา
ทั้งหมด 8 คน รวมมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น จํานวน 26 คน โดยนักศึกษาที่เข้าโครงการจะ
ได้รับการฝึกฝนความรู้ที่นอกเหนือจากวิชาพ้ืนฐาน และวิชาเอกของแต่ละสาขา อาทิเช่น มีการอบรม
เร่ืองงานไม้ อบรมเรื่องไฟฟ้าในอาคาร และเทคโนโลยีการผลิต ช่วยให้ความรู้ในการเขียนแบบและส่ง
นักศึกษาไปสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานขั้นที่ 1 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัด
ราชบุรี เป็นการเสริมให้กับนักศึกษา แต่เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รบัจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการภายในโครงการ จึงไม่สามารถดําเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหน่ึงในสังคมท่ีมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะเป็น
แหล่งที่รวมและผลิตกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงทุกสาขา ซึ่งกําลังคนเหล่าน้ีจะเป็น
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ หน้าที่โดยรวมของมหาวิทยาลัยคือ การสร้างความเจริญก้าวหน้า
ทางวิชาการเพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางปัญญาและคุณภาพแก่บุคคลและสังคมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมหาวิทยาลัยมุ่งเน้น 4 ภารกิจหลักคือ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และในกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก
ยุคปัจจุบัน ทําให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์การของตนให้มีสมรรถนะในการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทรงเกียรติ อิงคามระธร และคณะ, 2556) 

 
 

 
 

ทั้งน้ีมีหลักฐานชัดเจนว่า รัฐลงทุนเพ่ือการผลิตครูตํ่ากว่าวิชาชีพอ่ืนๆ มาก (สํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ, 2540) สถาบันผลิตครูส่วนใหญ่ จึงมีปัญหาความขาดแคลนปัจจัยที่จําเป็นต่อการ 
ผลิตครู ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ขาดงบดําเนินการเพ่ือพัฒนาคณาจารย์ และพัฒนาการเรียนการ
สอน นอกจากน้ีการผลิตครูดําเนินการโดยสถาบันของรัฐทั้งหมด ถึงแม้กฎหมายเปิดโอกาสให้เอกชน
เข้ามาผลิตครูได้ แต่ยังไม่มีเอกชนรายใดดําเนินการเพราะไม่คุ้มทุน (ดิเรก พรสีมา, 2556) 

 
 

นอกจากน้ันยังขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาครูดังกล่าว จึงเป็นบทบาท
หน้าที่ ทั้งหน่วยงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู เพ่ือให้การ
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ดําเนินการพัฒนาครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีการร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ              
ทั้งโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา หรือแม้กระทั่งสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทในการผลิตและพัฒนา
ครู ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่การนําไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ของครู รวมทั้งเป็นศูนย์รวมนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญท่ีพร้อมจะ
ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับครูที่สอนในระดับพ้ืนฐานการศึกษา 

 
 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษากระบวนการและแนวทาง           
ในการพัฒนาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยศึกษาสภาพปัญหา               
และอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการครูพันธ์ุบึง รวมทั้งศึกษาอัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครู
พันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ครูที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาครูพันธ์ุบึงให้เป็นที่ยอมรับ
ต่อผู้พบเห็นต่อไป 
 
 

    

 
 
 
  
 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
3. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน                  

จอมบึง จนสะท้อนเป็นที่ปรากฏและยอมรับของผู้พบเห็น 

 
 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษา เร่ือง กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎ

หมู่บ้านจอมบึง เป็นงานวิจัยที่ใช้การศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการ
วิจัยที่นักวิจัยจะต้องลงไปศึกษาโดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ กับกลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษา                 
โดยละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่ได้มุ่ง
เก็บเป็นตัวเลขมาวิเคราะห์ ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยจึงได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังน้ี 
 
 
 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา   
การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตด้านเน้ือหา โดยใช้ทฤษฎี  PDCA ในการศึกษา

กระบวนการและแนวทางในการพัฒนา ใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ในการศึกษาสภาพปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น และศึกษาอัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง จนสะท้อนเป็นที่ปรากฏและยอมรับของผู้พบเห็นในโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง  
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 2. ขอบเขตด้านประชากร  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม รวมจํานวน 18 คน ดังน้ี 
2.1 กลุ่มบุคลากร ได้แก่ 
     อดีตอธิการบดี ผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของโครงการครูพันธ์ุบึง  
     อธิการบดี ผู้บริหารคนปัจจุบัน  
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ รับผิดชอบโครงการครู พัน ธ์ุบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์พ่ีเลี้ยง ที่คอยดูแล รวมถึงคอย

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินโครงการ 
     เจ้าหน้าที่โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 คน ผู้ทําหน้าที่

ประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนอํานวยความสะดวกเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดําเนิน
โครงการ  

 
 

2.2 กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                
ในโครงการครูพันธ์ุบึง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ศึกษา ดนตรีศึกษา 
และพลศึกษา ได้แก่ นักศึกษารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และนักศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556  

 
 
 

 

 3. ขอบเขตด้านพื้นที ่
 พ้ืนที่ศึกษาในครั้งน้ี คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นแหล่งข้อมูลและเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามข้อมูล  

 
 
 
 

 4. ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเ ร่ิมต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2557                 

ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยมีช่วงเวลาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 

ช่วงที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  
แนวคิด และทฤษฎี 

ช่วงที่ 2 เดือนธันวาคม – มีนาคม 2558 เก็บข้อมูลภาคสนาม 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม 

ช่วงที่ 3 เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2558  สรุปผลการศึกษา 
 
 
 
 

 
4. ขั้นตอนการศึกษา 

การศึกษา เร่ือง กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ผู้ศึกษากําหนดขั้นตอนในการศึกษา 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
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1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Study) จากแหล่งทุติย
ภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ วารสาร หนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือนํามากําหนดแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา ซึ่งในงานวิจัย 
เร่ือง การศึกษากระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
ใช้แนวคิดเก่ียวกับการศึกษากระบวนการ และแนวคิดทางด้านแนวทางในการพัฒนา 

 
 
 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากแหล่งปฐมภูมิ (Primary 
Sources) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกต (Observation) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากร และกลุ่ม
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  

 
 
 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) ตามข้ันตอน ดังน้ี 
     3.1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง             
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ และมีความ
สมบูรณ์ถูกต้อง 

3.2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคสนาม เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามของกลุ่มผู้รู้และผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ผู้ควบคุม
โครงการ กลุ่มผู้ประสานงานโครงการ และกลุ่มนักศึกษาที่เข้าโครงการ มาจําแนกด้วยการจัดลําดับ
ความสําคัญของเนื้อหา วิเคราะห์ และแยกเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 
 
 
 

4) การสรุปผลการศึกษา ผู้ศึกษาจะนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปผลการศึกษา
ด้วยการพรรณาความเป็นมา สภาพปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน ตลอดจนแนวทางการแก้ไข รวมถึงการ
สร้างกระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของโครงการ 

 
 
 

5) ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่สนใจ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการนําผลที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะผู้ผลิตนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง            
ได้มองเห็นภาพรวมของโครงการ และนําข้อมูลไปกําหนดนโยบายให้โครงการได้ดําเนินงานต่อไป 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
และดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. องค์กร หน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจ สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกต์ให้เหมาะ
กับองค์กรหรือนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

 
 

 
    

 การศึกษากระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ                
เพ่ือนํามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในประเด็นต่อไปนี ้
 
 
 

1. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2. แนวคิดด้านการบริหารจัดการ 
3. ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ (SWOT Analysis) 
4. แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

1. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ประวัติมหาวิทยาลัย  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เร่ิมก่อต้ังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2497 โดยมี
ช่ือเดิมว่า “วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง” (Chombung VillageInstitute) มีรูปแบบเป็นสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นทุรกันดารตามแนวความคิดเก่ียวกับ “วิทยาลัยหมู่บ้าน” ของประเทศตุรกี ดําเนินการภายใต้
จุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบทที่ต้องการพัฒนาโดยคัดเลือกนักเรียนใน
ท้องถิ่นทุรกันดารเข้าศึกษาเป็นอันดับแรก เมื่อศึกษาสําเร็จแล้วให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่น             
ของตน 

2. เพ่ือปลูกฝังนักศึกษาครูให้รักอาชีพครู โดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนและฝึกงาน 
หลายแบบในวิทยาลัย เพ่ือนําความรู้ความชํานาญไปลงมือปฏิบัติได้ 

3. เพ่ือให้นักศึกษาครูรู้จักปฏิบัติตนในการเข้าสังคมโดยอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย 
คือ การเคารพนับถือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีสติ และใช้ปัญญา 

4. เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถ่ินใกล้เคียงในช่วงแรกวิทยาลัยหมู่บ้าน          
จอมบึงรับนักศึกษาทุนจากถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งสําเร็จช้ันประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าเรียน
หลักสูตร 5 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะวิทยาลัยหมู่บ้าน
จอมบึงเป็นวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง และรับนักศึกษาทั่วไปที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
3 เข้าเรียนหลักสูตร 2 ปี เมื่อสําเร็จแล้วจะได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาในปีเดียวกันน้ี
วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ยังได้เร่ิมเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงโดยรับผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาหรือเทียบเท่าเข้าเรียน
หลักสูตร 2 ปี 
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พ.ศ. 2521 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู           
ในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี โดยรับนักศึกษาท่ีสําเร็จประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาช้ันสูง หรือเทียบเท่า เข้าเรียนในปีเดียวกันน้ันได้เริ่มเปิดสอนตามโครงการการศึกษาอบรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.) ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างกรมการฝึกหัดครู
และหน่วยงานผู้ใช้ครู โดยมุ่งที่จะพัฒนาวิทยฐานะครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมี 
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามโครงการน้ีจะได้รับการศึกษา
อบรมตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูงและหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี 

พ.ศ. 2523 วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีตามหลักสูตรของสภา
การฝึกหัดครูโดยรับผู้สําเร็จการศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าเรียนเม่ือสําเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต เช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วไป 

พ.ศ. 2528 วิทยาลัยได้เริ่มเปิดสอนระดับอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์และทางศิลป
ศาสตร์ ตามหลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู พ.ศ.2528 โดยรับนักศึกษาที่สําเร็จช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายเข้าเรียน 2 ปี เมื่อสําเร็จแล้วจะได้รับวุฒิอนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์ หรืออนุปริญญาทางศิลป
ศาสตร์ ในปีเดียวกันน้ี วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงได้รวมกลุ่มกับวิทยาลัยครูภาคตะวันตก 4 แห่ง  
และเรียกช่ือกลุ่มว่า“สหวิทยาลัยทวารวดี” 

พ.ศ. 2530  วิทยาลัยได้ขยายการเปิดสอนสาขาวิชาการอ่ืนจากระดับอนุปริญญาไป
จนถึงระดับปริญญาตรี สําหรับสายวิชาชีพครูก็ยังคงเปิดสอนตามปกติ ต่อมาในปีการศึกษา 2534 
วิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้สอนนักศึกษาคุรุทายาทสายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ (สาขาก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์) และเปิดสอนนักศึกษา                   
คุรุทายาทสายประถมศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสายมัธยมศึกษา โปรแกรมวิชา
ดนตรีในปีการศึกษา 2535  

เน่ืองจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบัน การศึกษาและวิจัย ผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ ได้แก่ 
ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต และศิลปศาสตร์บัณฑิต แต่บุคคลทั่วไปยังเข้าใจว่าผู้ที่จบจาก
วิทยาลัยครูต้องประกอบอาชีพครเูท่าน้ัน ทําให้ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาอื่นขาดโอกาสในการหางาน
ทําและย่ิงไปกว่าน้ันหลายคนยังเข้าใจว่า “วิทยาลัยครู” มิได้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงนําความกราบบังคมทูล
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ช่ือ “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งหมายถึง “ปราชญ์ของพระราชา” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศเมื่อวันที่           
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537 และวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 ได้ประกาศใน             
ราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรม            
ราชโองการ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ซึ่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ           
ยกฐานะวิทยาลัยครูให้เป็น“สถาบันราชภัฏ”โดยให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนา ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการวิจัยให้บริการทาง
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วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครู               
และส่งเสริมวิทยฐานะครู 

ต่อมาราวปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 1 ตอนที่พิเศษ 23 ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 
2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง          
ตามพระราชบัญญัตินั้น 

จากช่วงเวลาที่ผ่านมายาวนานกว่า 60 ปี จะสังเกตได้ว่าสถานศึกษาแห่งน้ีมีการพัฒนา
โดยผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรมาหลายครั้งเริ่มต้ังแต่เป็นวิทยาลัยครู ในปี พ.ศ. 2513           
เป็นสถาบันราชภัฏในปี พ.ศ.2537 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และดํารงอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานจัดการศึกษา 4 คณะและ 2 วิทยาลัย คือ คณะครุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 40 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครูและระดับปริญญาโท             
6 สาขา ได้แก่ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาการบริหารการศึกษา  
สาขาการบริหารธุรกิจ และสาขามวยไทยศึกษา ระดับปริญญาเอก 1 สาขา คือ สาขามวยไทยศึกษา  
 

 
 
 
 

ปรัชญา (Philosophy) สร้างคนให้มีคุณค่าเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
 
 

ปณิธาน (Determination) 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเก้ือกูลซึ่งกันและกันกับชุมชนเพ่ือให้เกิด

องค์ความรู้ ที่นําไปสู่วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับระบบนิเวศและหลักศาสนธรรม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ต้องร่วมกับชุมชน ในการสร้างและพัฒนา

วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบประชาสังคม 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องสร้างความรู้ที่เป็นองค์รวมบนรากฐาน 

ของวัฒนธรรมชุมชนให้สอดคล้องระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติให้บังเกิดจิตวิญญาณของการแสวงหา
และเผยแพร่ความรู้ บังเกิดมโนธรรมสํานึกที่ตระหนักในการเผชิญปัญหาอย่างรู้เท่าทันด้วยสันติวิธี 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นชุมชนแหง่การเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน          
มีทางเลือกอันหลากหลายและเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นองค์กรประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบทั้งในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน 
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6. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูวิชาชีพสาขา       
อ่ืน ๆ ให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งานมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและมีจิตวิญญาณ                
ในวิชาชีพ สามารถสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องเป็นผู้นําทางความคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาแบบย่ังยืนและรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพและดุลยภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องศึกษาวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ
และเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้องจัดโครงสร้างและรูปแบบการปฏิบัติเพ่ือ
ความเสริมสร้างความสํานึกต่อความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ และให้มนุษย์มีศักยภาพสูงสุดใน
การสร้างสรรค์สรรพสิ่งที่ดีงาม 

 
 
 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : ใฝดี่ ใฝ่รู ้สู้งาน 
โดยคําสําคัญมีความหมายดังน้ี   
ใฝ่ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบเสียสละและมีความรักในเพ่ือนมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม 
ใฝ่รู ้หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ตลอดเวลา 
สู้งาน หมายถึง มีความขยัน อดทนเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน            

จอมบึง: เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออก บนพ้ืนที่ภาคตะวันตก 
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง มีช่ือเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม คือ 

1. ครูพันธ์ุบึง 
2. มวยไทยศึกษา 

 
 
 
 

วิสัยทัศน ์ 
 “เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย” “Be Top Quality University and 
Excellence based onInnovation, and Thai Wisdom” 

 
 
 
 
 

พันธกิจ 
 พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้านและดูแล

คุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน “Develop the quality of work according to 
university’s main duties and take good care of quality of life of all university’s staff” 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
 1. ผ่านการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก ทุกหน่วยงานในระดับ “ดีมาก” 

University’s external quality assurance is approved by all external quality assurance 
institutes at “the best level”. 
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 2. ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 อันดับแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศ   
และอย่างน้อย 1 สาขาวิชา ได้รับการจัดอันดับในระดับภูมิภาคอาเซียน “University’s ranking is in 
the first front line of 1 in 10 of all Rajabhats all over Thailand and at least 1 program 
is ranked by the ASEAN region.” 

 3. บุคลากรได้รับการพัฒนา และดูแลด้านสวัสดิภาพ สวัสดิการค่าตอบแทนอย่าง
เหมาะสม “University’s staff are developed and they are taken good care of safety, 
security and fair salary” 

 4. ได้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ อย่างน้อย 10 สถาบัน 
“International Cooperation with at least 10 Educational institutes.” 

 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ (Quality Educational 

Management) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: วิจัยอย่างมีคุณภาพ (Quality Research) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ (Quality Academic 

Service) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ (Quality Art 

and Culture) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาบุคลากร และสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ (Quality 

Human Resources) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: จัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคณุภาพ (Quality 

Environment) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ อย่าง

มีคุณภาพ (Quality Preparing to ASEAN Community) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8: พัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ 

(Quality Alumni) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ (Quality ICT) 

 
 
 
 
 
 

นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารเพ่ือให้

งานตามภารกิจหลักบรรลุเป้าหมายทั้งผลผลิต และผลลัพธ์ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
3. สนับสนุนการทํางานเป็นทีม ให้ความสําคัญกับการทํางานแบบสายโซ่คุณค่า 

(Value chain) และยึดประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและหรือ
หน่วยงานของตน 
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4. บูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกภาคส่วนเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการปฏิบัติภารกิจตามแผนที่กําหนด 

5. เร่งรัดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และปรับปรุงภาระงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ตามสายงาน 

6. กาํกับ ดูแล สวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทุกคน
ในมหาวิทยาลัย 

7. จัดต้ังโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบในการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน 

8. ส่งเสริมสนับสนุนเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย/คณะให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ 
9. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับระบบการทํางาน ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะที่เป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
10. ปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลยั ให้มคีวามร่มร่ืนสะอาด และสวยงาม 
11. มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนดําเนินงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

(กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2556) 
 
 
 
 
 
 

ประวัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการหน่ึงในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน

จอมบึง ที่ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2547 ซึ่งมีประวัติ 
ความเป็นมา ดังน้ี 

พ.ศ.2518 ก่อต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 โดยพัฒนามาจาก
หมวดวิชา 9 หมวดวิชา ดังน้ี หมวดวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา 
คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พลศึกษา คหกรรมศาสตร์ หัตถศึกษาและอุตสาหกรรม และหมวดวิชา
ต่างๆ เปลี่ยนสถานะไปเป็นภาควิชา โดยเปิดสอนเฉพาะปริญญาทางการศึกษาเท่าน้ัน 

พ.ศ.2528 เปิดสอนระดับอนุปริญญาตรีและปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
ของสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2528 

พ.ศ. 2534 เปิดสอนนักศึกษาคุรุทายาทสายมัธยมศึกษา ในโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
เกษตรศาสตร์ และอุตสาหกรรมศิลป์ (สาขาก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์) 

พ.ศ. 2535 เปิดสอนนักศึกษาคุรุทายาทสายประถมศึกษา ในโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

พ.ศ. 2538 เปลี่ยนจากภาควิชาวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2542 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา และได้รวม
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาอยู่ภายใต้การบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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พ.ศ.2547 มสีถานภาพเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จนถึงปัจจุบัน  

 
 
 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างคนให้มีคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 

ปณิธาน (Determination)  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและ

ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเ ช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน                  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความใฝ่ดี ใฝ่รู่ สู่งาน ให้บริการวิชาการ วิจัยสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  

วิสัยทัศน์(Vision)  
เป็นองค์กรที่สร้างคนสร้างงานให้มีคุณค่าและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้เป็นเลิศสู่สังคมและประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 

พันธกิจ (Mission)  
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีและ             

ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 2. วิจัยเพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการในการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ ต่อท้องถิ่น  

 3. ให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพ่ือให้ท้องถิ่นและสังคมได้ใช้ประโยชน์และตระหนักถึง
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตอบสนองโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

4. ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้  

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนําไปใช้เป็นแนวทางใน

การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ในแต่ละปีการศึกษา 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดําเนินการได้บรรลุตามปณิธาน            

และวิสัยทัศน์ที่กําหนดจึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็น ดังน้ี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและผลักดันสู่ระดับสากล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ทํานุบํารุงสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพและสามารถเช่ือมโยงกับ

หน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

เอกลักษณ์: 
เป็นแหล่งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคตะวันตก (ค่ายวิทยา

ศาสตร์และเทคโนโลยี, ครูพันธ์ุบึง) 
 
 
 
 
 
 
 

2. แนวคิดด้านการบริหารจัดการ 
การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ค้นคว้าความหมายของการบริหารจัดการซึ่งนักวิชาการได้

ศึกษา และอธิบายถึงความหมายด้านการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

ความหมายของการบริหารจัดการ 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545) กล่าวไว้ว่า ในการศึกษาความหมายของการบริหาร

จัดการ ควรทําความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับการบริหารเป็นเบ้ืองต้นก่อน กล่าวคือ สืบเน่ืองจากมนุษย์
เป็นสัตว์สังคม ซึ่งหมายถึง มนุษย์โดยธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดดเด่ียว แต่อาจมี
ข้อยกเว้นน้อยมากท่ีมนุษย์อยู่โดดเด่ียวตามลําพัง เช่น ฤษี การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้
หลายลักษณะและเรียกต่างกัน เป็นต้นว่า ครอบครัว (family) เผ่าพันธ์ุ (tribe) ชุมชน (community) 
สังคม (society) และประเทศ (country) เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติ อีกทั้งใน
แต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้นํากลุ่ม” รวมทั้งมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพ่ือให้
เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย สภาพเช่นน้ีได้มีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผู้นํากลุ่มขนาดใหญ่ 
เช่น ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปัจจุบันอาจเรียกว่า “ผู้บริหาร” ขณะที่การควบคุมดูแลกัน
ภายในกลุ่มน้ัน เรียกว่า การบริหาร (administration) หรือการบริหารราชการ (public 
administration) ด้วยเหตุผลเช่นน้ี มนุษย์จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการ
ได้ง่าย และทําให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า “ที่ใดมีประเทศ ที่นั่นย่อมมีการบริหาร” 

คําว่า การบริหาร (administration)มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “administatrae” 
หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกับคําว่า  “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับ
ความหมายด้ังเดิมของคําว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่างๆ 

ส่วนคําว่า การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง เพ่ือมุ่งแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด (maximum profits) 
สําหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product)  
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การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน 
หมายถึง ของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เก่ียวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุม
เรื่องต่างๆ เช่น (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหน้าที่ (Authority) (3)         
การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหารท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม (Society) (5) การวางแผน 
(Planning) (6) การจัดองค์การ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) (8) การ
อํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting)         
และ (11) การงบประมาณ (Budgeting) เช่นน้ี เป็นการนํา “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มี
ส่วนสําคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็น
แนวทางในการให้ความหมาย 

นอกจากน้ัน อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เก่ียวข้องกับคน สิ่งของ และ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) 
การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) (5) การบริหารการ
ให้บริการประชาชน (Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร 
(Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) และ (9) การบริหารการวัดผล (Measurement) เช่นน้ี 
เป็นการนํา “ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า 9M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้
ความหมาย 

อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน 
ใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ และหน่วยงาน          
โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) การบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) (5) การบริหารการให้บริการ
ประชาชน (Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message) 
(8) การบริหารเวลา (Minute) และ (9) และการบริหารการวัดผล (Measurement) เช่นน้ี เป็นการ
นํา “ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า 9M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย 

การให้ความหมายทั้ง 2 ตัวอย่างที่ผ่านมาน้ี เป็นการนําหลักวิชาการด้านการบริหาร 
คือ “กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบ
แนวคิดในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนทําให้การให้ความหมายคําว่าการบริหารเช่นน้ีครอบคลุม
เน้ือหาสาระสําคัญที่เก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย 
นอกจาก 2 ตัวอย่างน้ีแล้ว ยังอาจนําปัจจัยอ่ืนมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 
3M ซึ่งประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั่วไป 
(Management) และ 5ป ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน          
และประชาสัมพันธ์  
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ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2556) กล่าวไว้ว่า การจัดการจะต้องประกอบด้วย “คนต้ังแต่
สองคนข้ึนไปร่วมกันทํางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน” และผู้จัดการหรือผู้บริหารคือผู้ที่
ประสานทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

 
 

1. คน (Man) 
2. เงิน (Money) 
3. สิ่งของ (Material) 
4. วิธีการจัดการ (Management) 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมุ่งหวังว่าจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การให้ความหมาย
ทั้ง 2 ข้างต้น เป็นการนําหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ “กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจัยที่มี
ส่วนสําคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให้ความหมายซึ่งมีส่วนทําให้
การให้ความหมายคําว่าการบริหารครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญที่เก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจ
ได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย  

จุฑา เทียนไทย (2548: 4) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบริหารจัดการหมายถึง การเสริม
พลัง/อํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) การร้ือปรับระบบ (Reengineering) การบริหารงาน
เชิงคุณภาพเบ็ดเสร็จ/โดยรวม (Total Quality Management) และการปรับลดขนาดขององค์กร 
(Downsizing) โดยผู้บริหารจะทําหน้าที่การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าทํางาน 
(Staffing) การวางแผน (Planning) และการควบคุม (Controlling) 

 
 
 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545: 18-19) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบริหาร หมายถึง 
การบริหาร คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) 
การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอํานวย และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6 M’s) เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วย
จุดมุ่งหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จ ตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลครบถ้วน 

 
 
 
 

บุญทัน ดอกไธสง (2537: 1) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ หรือ
ประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค์การ 

 
 
 
 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535: 8) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
นําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ 

 
 
 

ไพบูลย์ ช่างเรียน (2532: 17) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบริหาร หมายถึง ระบบท่ี
ประกอบไปด้วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 

อนันต์ เกตุวงศ์ (2523: 27) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การประสาน
ความพยายามของมนุษย์ (อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่างๆ เพ่ือทําให้เกิดผลตามต้องการ 
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เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) (อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษม
สิน, 2523: 27) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบริหาร หมายถึง งานบริหารทุกอย่างจําเป็นต้องกระทําโดยมี
หลักเกณฑ์ ซึ่งกําหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ ทั้งน้ี เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากย่ิงข้ึน เพ่ือประโยชน์สําหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) (อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, 2523: 
6) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน                
การทํางานต่างๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ทําภายในสภาพองค์การท่ีกล่าวน้ัน ทรัพยากรด้าน
บุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทํางานในองค์การ ซึ่งคนเหล่าน้ีจะเป็นผู้ใช้
ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืนๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมท้ังข้อมูลสนเทศต่างๆ เพ่ือผลิต
สินค้าหรือบริการออกจําหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 

 
 
 
 

สมพงศ์ เกษมสิน (2514: 13-14, 2523: 5-6) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบริหาร หมายถึง 
การใช้ศาสตร์และศิลป์นําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ 
และการจัดการ มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช่น 
POSDCoRB Model ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารมีลักษณะ
เด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ ดังน้ี 

1) การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ 
2) การบริหารอาศัยปัจจุบันบุคคลเป็นองค์ประกอบ 
3) การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน 
4) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป็นกระบวนการ 
5) การบริหารเป็นการดําเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล 
6) การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (group 

effort)  ที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
7) การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันดําเนินการอย่างมีเหตุผล 
8) การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
9) การบริหารไม่มีตัวตน (intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
 
 
 
 

เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A.Simon) (1947: 3) ได้ให้นิยามไว้ว่าการบริหาร 
หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 

บุตรี จารุโรจน์และคณะ (2549: 12) ได้ให้นิยามไว้ว่า การจัดการ หมายถึง การ
ติดตามการดําเนินการตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยองค์การหรือบุคลากร
ที่ร่วมงานกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายเฉพาะนั้น มักจะมีการประเมินประสิทธิภาพของผู้จัดการ เพราะการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการส่งผลกระทบมากมายต่อองค์การ 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545: 18-19) ได้ให้นิยามไว้ว่า การจัดการ หมายถึง             
การปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนท่ีวางไว้) ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business 
management) 

 
 
 
 

แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) (อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, 2523: 6) ได้ให้
นิยามไว้ว่า การจัดการ หมายถึง การดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย 
ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์การจัดการน้ัน 

 
 
 
 

จุมพล หนิมพานิช (2553: 8-10) ได้ให้นิยามไว้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง 
กระบวนการ กิจกรรม หรือการศึกษาการทําให้งานบรรลุผล โดยมีหลักประกันว่ากิจกรรมนั้นๆ              
จะได้รับการดําเนินการหรือการปฏิบัติการในลักษณะที่จะทําให้วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้บรรลุผลหรือ
สัมฤทธิผล ซึ่งมีหน้าที่ทางการบริหารจัดการที่สําคัญๆ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การ
ประสานงาน การควบคุมและการอํานวยการกิจกรรม โดยมีการใช้ความพยายามร่วมกันของบุคคล  
(ที่ได้รวมเอาบุคคลท่ีทําหน้าที่ในการบริหารจัดการ) รวมทั้งกลุ่มของบุคคลภายในองค์การ ที่ใน
เบื้องต้นมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์การน้ันๆ และเครื่องมือที่จะทําให้เป้าหมายที่ต้ังไว้
บรรลุผลอย่างสุขุมรอบคอบ 
 

 
 
 
 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่โดย
ดําเนินการตามกระบวนการบริหาร หลักเกณฑ์หรือนโยบายที่กําหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้นําหลักการบริหารจัดการที่
ได้จากการทบทวนเอกสารมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง  

 
แนวคิดเก่ียวกับวงจร PDCA 

แนวคิดเก่ียวกับวงจร PDCA เร่ิมขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักสถิติ Walter Shewhart ซึ่งได้
พัฒนาจากการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ 
1930 ในระยะเริ่มแรก วงจรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในช่ือ “วงจร Shewhart” จนกระทั่งราวทศวรรษที่ 
1950 ได้มีการเผยแพรอ่ย่างกว้างขวางโดย W.Edwards Deming ปรมาจารย์ทางด้านการบริหาร
คุณภาพ หลายคนจึงเรียกวงจรน้ีว่า “วงจร Deming”  
 
 
 
 

โครงสร้างของวงจร PDCA 
       ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนของวงจร PDCA ประกอบด้วย “การวางแผน” อย่างรอบคอบ 
เพ่ือ “การปฏิบัติ” อย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้วจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดขึ้น วิธีการปฏิบัติใดมี
ประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัดทําให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการ
ปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากข้ึนกว่าเดิม (ศุภชัย อาชีวระงับโรค, 2549) 
โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 

1. Plan คือ การวางแผน 
2. Do คือ การปฏิบัติตามแผน 



 

 

18

3. Check คือ การตรวจสอบ 
4. Act คือ การปรับปรุงการดําเนินการอย่างเหมาะสม หรือ การจัดทํามาตรฐานใหม่          

ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของการยกระดับคุณภาพ 
 
 
 
 

ทุกคร้ังที่การดําเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งสําหรับการ
ดําเนินงานในรอบต่อไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ดังแสดงใน ภาพที่ 1 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดง วงจร PDCA กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ท่ีมา : สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, PDCA หัวใจสําคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม     
        2559, เข้าถึงได้จาก http://www.ftpi.or.th/2015/2125. 
     
ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 

ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง          
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานฯลฯ พร้อมกับพิจารณาว่ามีความ
จําเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน นอกจากน้ี 
ผู้ศึกษาจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วกําหนดเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ฃ 
 

การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความ
สูญเสียต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในด้านแรงงาน วัตถุดิบ ช่ัวโมงการทํางาน เงิน เวลา ฯลฯ ซึ่งความ
สูญเสียเหล่าน้ีเป็นต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นของสินค้าและบริการโดยไม่สร้างมูลค่าใดๆ เลย ผู้บริโภคเองก็ไม่
ต้องการที่จะเสียเงินเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยต้นทุนที่สูงขึ้น เมื่อเป็นเช่นน้ี ในที่สุดองค์การก็จะสูญเสีย
ความสามารถทางการแข่งขันในตลาด 
 
 
 

ข้อดีของการวางแผน 
1. การวางแผนเป็นวิธีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2. การวางแผนเป็นการผสานประสบการณ์ ความรู้และทักษะ โดยการประเมินผลตาม

สภาพที่เป็นจริง เพ่ือให้ทราบถึงสถานะในปัจจุบัน และสิ่งที่ต้องการบรรลุผลสําเร็จ 
3. การวางแผนช่วยให้เห็นภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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4. การวางแผนช่วยแยกแยะอุปสรรคและโอกาสให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสําเร็จ 

5. การวางแผนช่วยช้ีวิธีการเปล่ียนโอกาสให้เป็นเป้าหมายท่ีสามารถบรรลุผลสําเร็จได้
ภายในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ 

6. การวางแผนช่วยให้คิดถึงอนาคตตามความเป็นจริงแทนที่จะเป็นการเพ้อฝัน 
โดยสรุปแล้ว การวางแผนช่วยให้รับรู้สภาพปัจจุบัน พร้อมกับกําหนดสภาพที่ต้องการให้

เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการผสานประสบการณ์ ความรู้ และทักษะอย่างลงตัว   
 
 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Do) 
ขั้นตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้กําหนดไว้ใน

ขั้นตอนการวางแผน ในขั้นน้ีเราต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าได้ดําเนินไปในทิศทางที่ต้ังใจ
ไว้หรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบด้วย เราไม่ควรปล่อยให้ถึงวินาทีสุดท้ายเพ่ือดูความ
คืบหน้าที่เกิดขึ้น หากเป็นการปรับปรุงงานในหน่วยงาน ผู้บริหารย่อมต้องการทราบความคืบหน้า
อย่างแน่นอน เพ่ือจะได้มั่นใจว่าโครงการปรับปรุงเกิดผิดพลาดน้อยที่สุด 
 
 
 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต่ขั้น

ตอนน้ีมักจะถูกมองข้ามเสมอ การตรวจสอบทําให้เราทราบว่าการปฏิบัติในข้ันที่สองสามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ สิ่งสําคัญก็คือ เราต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและ
บ่อยคร้ังแค่ไหน ขอ้มูลที่ได้จากการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์สําหรับข้ันตอนถัดไป 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินการให้เหมาะสม (Act) 
ขั้นตอนการดําเนินการให้เหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีได้จากการตรวจสอบ ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี 

คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก ก็ให้นํา
แนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติน้ันมาจัดทําให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให้ดี
ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึง สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม 
หรือทําให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง ซึ่งก็คือผลที่ได้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ที่วางไว้ เราควรนําข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนี้ 

มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ 
ใช้ความพยายามให้มากข้ึนกว่าเดิม 
ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ 
เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ (ศุภชัย อาชีวระงับโรค, 2549) 

      

 
 
 

ควรที่จะมีการดําเนินงานตามแนวทางของ PDCA ให้ครบวงจร เพราะจะทําให้การ
ดําเนินงานตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด ส่งผลให้การดําเนินงานสอดคล้องกับธรรมชาติของคนใน
องค์กรจากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูลของสถานการณ์จริง และที่สําคัญ              
การดําเนินการได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะทําให้สามารถปรับแผน ให้สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้หลังจากจบโครงการ ทําให้สามารถเรียนรู้รูปแบบ                 
ที่เหมาะสมสําหรับองค์กร และนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะทําให้กิจกรรมการ
เพ่ิมผลิตภาพได้รับการพัฒนาและยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 

 

 การบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร 
Plan - กําหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดําเนินงาน 

- กําหนดโครงสร้างทีมงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ 
- กําหนดตัวช้ีวัด และตั้งเป้าหมาย 
- สํารวจสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร 
1) ด้านการผลิต อาทิ ประสิทธิภาพการผลิต อัตราของเสีย เป็นต้น 
2) ด้านบุคลากร อาทิ ทัศนคติของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจ  
   ช่องทางการสื่อสาร เป็นต้น 
- วางแผนดําเนินการ ทั้งในส่วนของการปรับปรุงและการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม 

Do - ดําเนินกิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพตามแผนงาน 
1) ปรับปรุงงานผ่านเครื่องมือ และเทคนิคที่เลือกใช้ 
 2) รณรงค์ส่งเสริม ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

Check - ติดตามผลการดําเนินงานรายกิจกรรม และเทียบกับเป้าหมาย 
- สรุปผลการดําเนินงาน 

Act วิเคราะห์ผลสําเร็จของกิจกรรม 
- นําเสนอผลงานต่อผู้บริหาร 
- จัดทําแผนขยายผล เพ่ือต่อยอดการปรับปรุง 

 

 

3. แนวคิดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ (SWOT Analysis) 
 

การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หรือในช่ือไทยช่ืออ่ืนเช่น การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
สถานการณ์สําหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่ งช่วยผู้บริหารกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาส และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี
ศักยภาพจากปัจจัยเหล่าน้ีต่อการทํางานขององค์กร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) 

 
 

สมคิด บางโม (2552: 351) กล่าวว่า การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ของ
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศ และไม่หลงทาง นอกจากน้ียังบอกได้ว่า

ตารางท่ี 1 แสดงตัวอย่างของข้ันตอนการบริหารกิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพภายในองค์กรตามแนวทางของ PDCA 
ท่ีมา : สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, PDCA หัวใจสําคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม    

        2559, เข้าถึงได้จาก http://www.ftpi.or.th/2015/2125. 
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องค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการทํางานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร 

นภาพร ณ เชียงใหม่ (2548: 8-9) กล่าวว่า กระบวนการท่ีเป็นระบบสําหรับการจัด
ประเภทปัจจัยแห่งความสําเร็จขององค์การและมองถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกองค์กร       
การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของผู้บริหารอาจมีทัศนคติที่แตกต่างกัน จึงต้องบริหารการได้มาของ
ความเข้าใจที่ดีกว่า และความเห็นที่สอดคล้อง หรือแตกต่างกันของผู้บริหารจัดการในการวิเคราะห์
ปัจจัยน้ันๆ สามารถส่งผลรุนแรงต่อความสําเร็จของธุรกิจได้                   
 
 

สุดใจ วันอุดมเดชาชัย (2556) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์การไว้ ดังน้ี                  
 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การเป็นกระบวนการประเมินเก่ียวกับทรัพยากร
ภายในองค์การและสมรรถภาพขององค์การท่ีให้ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับสินทรัพย์ขององค์การ             
ความชํานาญพิเศษ และการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
ทําให้ผู้บริหารทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์การ ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งขององค์การ โดยจุดแข็ง คือ ความได้เปรียบจากการใช้ทรัพยากรขององค์การ
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งจุดแข็งเกิดจากการใช้
ทรัพยากรภายในองค์การที่มีอยู่และความสามารถขององค์การ ขณะที่จุดอ่อน เกิดจากข้อจํากัดหรือ
ความไม่เพียงพอในทรัพยากรขององค์การหรือข้อจํากัดในด้านความสามารถขององค์การ เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งและก่อให้เกิดความเสียเปรียบในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ     

 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ หมายถึง กระบวนการในการตรวจสอบ
และประเมินเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกช่วยให้
ผู้บริหารสามารถทราบถึงโอกาสและอุปสรรคที่องค์การต้องประสบในอนาคต โดยโอกาส 
(Opportunities) คือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การท่ีมีผลสนับสนุนต่อการพัฒนาการ
ดําเนินงานขององค์การ ขณะที่อุปสรรค (Threats) คือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์การท่ีมี
ผลในแง่ลบต่อการดําเนินงานขององค์การ 

 
 
 
 

การวิเคราะห์ “SWOT ANALYSIS” เพ่ือคาดการณ์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ            
ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกที่ก่อโอกาส หรือเป็นปัจจัยลบที่สร้างข้อจํากัดให้กับองค์การผลลัพธ์ที่จะได้รับ
จากการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์น้ัน ประกอบด้วย โอกาส (Opportunity) ข้อจํากัด (Threats) ที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก และจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ที่เกิดจากปัจจัยภายใน 
หรือที่นิยมเรียกกันว่า “การวิเคราะห์ SWOT” (SWOT Analysis: Strengths Weaknesses 
Opportunities and Threats) รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ หากองค์การใดสามารถ          
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ก็จะทําให้องค์การสามารถสร้างโอกาสในการดําเนินงาน               
ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้  
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SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา
จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสําคัญในการดําเนินงาน สู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมาย ดังน้ี 

   

Strengths       - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  
Weaknesses   - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  
Opportunities - โอกาสท่ีจะดําเนินการได้  
Threats          - อุปสรรค ข้อจํากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดําเนินงานขององค์การ 

 
 
 
 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน            
เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน  
จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนด
กลยุทธ์การตลาด  

• W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์การ ซึ่งองค์การจะต้องหา
วิธีในการแก้ปัญหานั้น  

 
 

• O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจาก
การท่ีสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ ที่เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กร 
โอกาส แตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งน้ัน             
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารท่ีดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ 
ประโยชน์จากโอกาสน้ัน 

 
 

 • T มาจาก Threats หมายถึงอุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจํากัดที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้อง และพยายาม 
ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 
 
   

หลักการสําคัญของการวิเคราะห์ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจาก 
สภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังน้ันการวิเคราะห์ SWOT  
จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์
ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต            
รวมท้ังผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงเหล่า น้ีที่มี ต่อองค์กร ธุร กิจ  และจุดแข็ ง จุดอ่อน                   
และความสามารถด้านต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกําหนด
วิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
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ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง) Strengths : S ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน) Weaknesses : W 
- อะไรที่องค์กรทําได้ดี  
- ทรัพยากรอะไรท่ีองค์กรมีเหนือผู้อ่ืน หรือ  
  เป็นเอกลักษณ์พิเศษ  
- อะไรที่ผู้อ่ืนเห็นว่าองค์กรทําได้ดี 

- อะไรที่องค์กรปรับปรุงได้  
- อะไรที่องค์กรควรหลีกเลี่ยง  
- ทรัพยากรอะไรท่ีองค์มีน้อยกว่าผู้อ่ืน  
- อะไรที่ผู้อ่ืนเห็นว่าเป็นจุดอ่อนของเขา 
 

ปัจจัยภายนอก(โอกาส) Opportunities : O ปัจจัยภายนอก (อุปสรรค) Threats : T 
- โอกาสดีๆ อะไรที่เปิดโอกาสให้แก่องค์กร  
- องค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้จากอะไร  
  แนวโน้มที่ดี  
- องค์กรสามารถเปลี่ยนจุดแข็งเป็นโอกาส 
  ได้อย่างไร 

- แนวโน้มอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กร  
- สิ่งที่คู่แข่งกําลังทําและส่งผลให้องค์กรเกิด   
  ความกังวล  
- จุดอ่อนขององค์กรก่อให้เกิดอุปสรรคอะไร 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS  
ท่ีมา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, การประเมินสมรรถนะองค์กร, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://strategy.dip.go.th. 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT  
 
 

วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน
องค์การ ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีแต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่า ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงาน          
ขององค์การอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุ  
เป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทําลายผลการดําเนินงาน 
ส่วนโอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทาง
กลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม จะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร           
ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้
องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 

 
 
 
 

 

ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT 

 
 
   

ในการวิเคราะห์ SWOT มีปัจจัยที่ผู้วิเคราะห์ควรพิจารณาและควรตระหนัก ดังน้ี 
 1. ควรวิเคราะห์แยกแยะ และพิจารณาอย่างลึกซึ้ง เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่มีความสําคัญ         

จริงๆ เป็นสาเหตุหลักๆ ของปัญหาที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีประโยชน์ในการนําไปกําหนด         
เป็นนโยบาย ตลอดจนสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์ ที่จะทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ 
ขั้นสุดท้าย (Result) ได้จริง 

 
 

2. การกําหนดปัจจัยต่าง ๆ ไม่ควรกําหนดของเขตของความหมายของปัจจัยต่าง ๆ              
ไม่ว่าจะเป็นจุดอ่อน (W) หรือจุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ให้มีความหมาย           
คาบเก่ียวกัน จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องตัดสินใจ และช้ีชัดว่าปัจจัยที่กําหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยในกลุ่ม
ใด ทั้งน้ีเพราะปัจจัยที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะนําไปกําหนดกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป 
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3. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้วิเคราะห์จะต้องรู้และยอมรับจุดอ่อนขององค์การ            
รู้อุปสรรคขององค์การ และจะต้องมีใจเป็นกลางในการวิเคราะห์ปัญหาขององค์การ 

   

4. มองปัญหาให้กว้างและครบทุกด้าน ผู้วิเคราะห์อย่ามองปัญหาเพียงข้อเดียวหรือด้าน 
ใดด้านหน่ึง ต้องมองให้กว้างและครอบคลุมทุกด้าน 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อดี–ข้อเสีย ของการวิเคราะห์ SWOT Analysis  

 
 

ข้อดี เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ 
สถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เน่ืองจากเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน  
ให้ความสะดวกเป็นอย่างมากสําหรับผู้ที่นํา SWOT มาใช้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ด้านต่างๆ มากมาย เช่น การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลายๆ ทาง การกําหนดความสําคัญ
ก่อนหลังของเหตุการณ์ การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น การวิเคราะห์และแก้              
ปัญหาในการดําเนินการ การวิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้สูงขึ้น  
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ฯลฯ 

 
 

ข้อเสีย ของการใช้ SWOT ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์และความ 
หลากหลายในการประยุกต์ใช้งาน เช่น โอกาสผิดพลาดเกิดจากคุณภาพของข้อมูลที่นํามาใช้วิเคราะห์ 
ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในความรู้พ้ืนฐานของเทคนิค SWOT ของผู้วิเคราะห์                  
ต้องทบทวน SWOT เป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบสภาพว่าเหตุการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่นํามาใช้             
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือไม ่

 
 
 

สรุป การวิเคราะห์ SWOT หรือการทํา SWOT Analysis เป็นเทคนิคหรือวิธีการที่             
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ทําให้ทราบว่าองค์การมีศักยภาพ               
มากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งจุดแข็ง               
และจุดอ่อนดังกล่าว จะแสดงให้เห็นว่าองค์การมีอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งที่ควรคงไว้ และอะไรบ้าง              
ที่เป็นจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์การซึ่งควบคุมไม่ได้                  
โดยพิจารณาจาก โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ก็เพ่ือการปรับปรุงองค์การให้
สอดคล้องกับปัจจัย แวดล้อมภายนอก ทั้งน้ีโดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้องค์การ
สามารถกําหนดกลยุทธ์ในการทํางาน เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การต่อไป (ณฐวัฒน์           
พระงาม, 2555: 14-18)  

 
 
 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงนําการวิเคราะห์ SWOT มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวทางในการ
พัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนํามาวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค  
ที่เกิดขึ้นในโครงการครูพันธ์ุบึง เพ่ือให้การดําเนินงานวิจัยได้ข้อมูลท่ีชัดเจนและครอบคลุมเน้ือหา       
เพ่ิมมากขึ้น 
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4. แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงช้ีแนะแนวทางการ

ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่ ง ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ (สํานักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 :21) 

 
 

ตามที่สํานักคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมวลกล่ันกรองจาก
พระราชดํารัชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ              
และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นําไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยท่ัวไป คือ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาช้ีแนว
การดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับ
รัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์     

                  

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายในทั้งน้ีต้องอาศัยความรู้ความรอบครอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการนําวิชาการต่างๆ 
มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอนและขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบครอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็นอย่างดี 

 
 

มีผู้สรุปหลักการแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเน้ือหาข้างต้นน้ีว่า ประกอบด้วยหลัก            
3 ห่วง 2 เง่ือนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเช่ือมโยง
สัมพันธ์กันเป็นเสมือนห่วง 3 ห่วงที่เกี่ยวร้อยกันอยู่ โดยอาศัยองค์ประกอบของเง่ือนไขอีก 2 ด้าน             
คือ เง่ือนไขความรู้ กับเง่ือนไขด้านคุณธรรม ช่วยสนับสนุนการเข้าถึงหลักปฏิบัติ 3 ห่วงของวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าว  

 
 

  ภายใต้หลัก 3 ห่วง 2 เง่ือนไข แห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ี เมื่อจะพัฒนาให้เป็น
หลักสูตรการเรียนการสอนในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีแนวทางที่จะดําเนินการได้ตามวิถีการ
เรียนรู้ 2 แบบ อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแบบเก่า กับการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแบบใหม่ ดังที่ได้กล่าวมาในหัวข้อก่อน คือ 

 
 

1. วิถีการเรียนรู้โดยมองหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงกลไกที่คล้ายกับการเรียนรู้ 
“กฎทางวิทยาศาสตร์” 

2. วิถีการเรียนรู้โดยมองหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการท่ีคล้ายคลึงกับการ
เรียนรู้ “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์” (สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง, 2551: 27–29) 
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หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. การพ่ึงพาตนเอง เป็นการยึดหลักตนเองเป็นที่พ่ึงแห่งตน รู้จักนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มา

ใช้ให้เกิดประโยชน์รู้จักผลิตพืชให้เพียงพอกับความต้องการในการบริโภคของครัวเรือนก่อนหลัง
จากน้ันจึงผลิตเพ่ือการค้า 

2. การพ่ึงพากันเอง จะให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มกันของชาวบ้าน เพ่ือดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแปรรูปอาหาร เป็น
ต้น ในปัจจุบันมีการดําเนินงานเพ่ือสร้างรายได้ตามนโยบาย “หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์” เป็นการ
พัฒนาชุมชน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต 

 
 
 
 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติตนของ

ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดี โดยมีเง่ือนไขพ้ืนฐาน คือ ความรู้ และคุณธรรม ซึ่งนําไปสู่การดําเนินชีวิตที่สมดุล ยั่งยืน สามารถ
รับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม 

 

หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี ้
1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 

โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความ
มั่นคง และความย่ังยืนของการพัฒนา 

2. คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติคนได้ทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

3. คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังน้ี 
3.1 ความพอประมาณ (Moderation) มีสองนัย คือ ความพอดี ไม่สุดโต่ง และการยืน

ได้บนขาของตนเอง (self-reliant) เป็นการดําเนินชีวิตอย่างทางสายกลาง โดยมีการกระทําไม่มาก
เกินไป ไม่น้อยเกินไปในมิติต่างๆ เช่น การบริโภค การผลิตอยู่ในระดับสมดุล การใช้จ่าย การออมอยู่
ในระดับที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง เป็นสิ่งที่ทําให้เราทําอะไรเต็มตามศักยภาพไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือเป็นการยืนได้โดยลําแข้งของตนเอง 

3.2 ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายความว่า การตัดสินใจเก่ียวกับพฤติกรรม
ต่างๆ ที่มีความพอประมาณในมิติต่าง ๆ จะต้องมีสติรอบรู้คิดถึงระยะยาว ต้องมีเป้าหมาย และวิธีการ
ที่เหมาะสม มีความรู้ในการดําเนินการ มีการพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็น
การมองระยะยาว ตลอดจนคํานึงถึงผลกระทบของการกระทําและความเสี่ยง จะทําให้มีความ
พอประมาณ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 ความมีเหตุผลในทางปรัชญานี้ความหมายและนัยยะต่างกับ ความมีเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ เพราะความมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เป็นมโนทัศน์เพ่ือการวิเคราะห์ ที่สมมติว่า 
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ผู้บริโภครู้ความพอใจของตนเองและมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีความคงเส้นคงวา เช่น ถ้าชอบส้ม
มากกว่าเงาะ และชอบเงาะมากกว่ามังคุด ก็จะชอบส้มมากกว่ามังคุดด้วย นอกจากน้ียังสมมติ                    
ว่าผู้บริโภครู้ วัตถุประสงค์ของตนเองและจะดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อจํากัดของ
งบประมาณ มีความเข้าใจว่า เศรษฐศาสตร์ทําให้คนมีความโลภ เพราะบอกว่าผู้บริโภคมีความ
ต้องการไม่จํากัดและความพอใจได้จากการบริโภคสินค้าเท่าน้ัน การสรุปเช่นน้ีไม่ถูกต้องนัก                  
เพราะความต้องการท่ีไม่จํากัดน้ันเป็นการเปรียบเทียบกับทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด เป็นข้อสมมติ
แสดงถึงความขาดแคลน (Scarcity) ของทรัพยากร ทําให้ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส่วนการวิเคราะห์ที่สมมติให้ผู้บริโภคที่มีเหตุผลต้องการความพอใจสูงสุดจาก การบริโภคสินค้าและ
บริการตามงบประมาณที่จํากัดน้ัน เป็นข้อสมมติเบ้ืองต้นเพ่ือหาอุปสงค์ของการบริโภคสินค้าน้ัน                
จึงต้องกําหนดความพอใจมากจากการบริโภคสินค้า การวิเคราะห์นี้สามารถขยายไปถึงความพอใจของ
ผู้บริโภคไม่ได้อยู่กับการบริโภคสินค้าและบริการ แต่ขึ้นอยู่กับอย่างอ่ืนด้วย เช่น ความเท่าเทียมกัน           
ในสังคม สภาพแวดล้อมที่ดี การเป็นที่ยอมรับในสังคมน้ัน คือวัตถุประสงค์ของผู้บริโภคจะเป็นการ
สร้างความพอใจที่ครอบคลุมมากกว่า การวิเคราะห์เบ้ืองต้น 

3.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว (Self-immunity) พลวัตในมิติต่าง ๆ ทําให้มีการ
เปลี่ยนแปลงในสภาวะต่าง ๆ อย่างรวดเร็วขึ้น จึงต้องมีการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง ด้านต่าง ๆ การกระทําที่เรียกได้ว่าพอเพียงไม่คํานึงถึงเหตุการณ์และผล
ในปัจจุบัน แต่จําเป็นต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้
ข้อจํากัดของข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการมีภูมิคุ้มกัน
จะทําให้มีความพอเพียงแม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ที่แย่ที่สุดก็จะรับมือได้ 

4. เง่ือนไข การตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงน้ันต้องอาศัย
ความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน กล่าวคือ 

4.1 เง่ือนไขความรู้ ได้แก่ มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ความรอบรู้ คือ             
มีความรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือการใช้เป็นประโยชน์
พ้ืนฐาน เพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบัติอย่างพอเพียง การมีความรอบรู้ย่อมทําให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
ทั้งน้ีรวมถึง ความรอบคอบ ความระมัดระวัง คือมีการวางแผน โดยสามารถที่จะนําความรู้และหลัก
วิชาต่าง ๆ มาพิจารณาเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและความมีสติ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้ 
ในการนําแผนปฏิบัติที่ต้ังอยู่บนหลักวิชาต่าง ๆ เหล่าน้ันไปใช้ ในทางปฏิบัติโดยมีการปรับใช้ให้เหมาะ
กับสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพและทางสังคมด้วย 

4.2 เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งครอบคลุมคนทั้งชาติ รวมท้ังเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักธุรกิจ  มีสองด้านคือ 
ด้านจิตใจ/ปัญญา และด้านการกระทํา ในด้านแรกเป็นการเน้นความรู้คู่คุณธรรม ตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม ส่วนด้านการกระทําหรือแนวทางดําเนิน
ชีวิต เน้นความอดทน ความเพียร สติปัญญา และความรอบคอบ เง่ือนไขน้ีจะทําให้การปฏิบัติตาม
เนื้อหาของความพอเพียงเป็นไปได้ ทําให้ตนเองไม่มีความโลภ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนหรือสังคม เพราะ
การมีความโลภจะทําให้ทําอะไรสุดโต่ง ไม่นึกถึงความเสี่ยง ไม่รู้จักพอมีโอกาสที่จะกระทําการทุจริต 
(อ้างถึงใน: ดวงใจ เปลี่ยนสี, 2555) 
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ภาพท่ี 2 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ท่ีมา : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, หลักการ ปรัชญา และกรอบแนวคิด, เข้าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก   
        http://duangjai078.wordpress.com/category. 

 
 
 
 
 

5. แนวทางปฏิบัติ และผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างกว้างขวางทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมความรู้ 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ จะทําให้เกิดทั้งวิถีการพัฒนาและผลของการพัฒนาที่สมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ 

5.1 ความพอเพียง เป็นวิธีการที่คํานึงถึงความสมดุล พอประมาณอย่างมีเหตุผลและการ
สร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็นําไปสู่การกระทําที่ก่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

5.2 ความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสมดุลในทุกด้าน              
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความรู้/เทคโนโลยี ในขณะเดียวกันความสมดุลของการ
กระทําทั้งเหตุและผลที่ เกิดข้ึนในมิติของเวลาก็จะนําไปสู่ความย่ังยืนของการพัฒนาของทุน               
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางส่ิงแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญา 
รวมทั้ง ความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อผลกระทบในด้านต่างๆ 

 
   

จากแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้วิจัยสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิด
ที่ยึดหลักทางสายกลางเป็นหัวใจสําคัญของกรอบแนวคิด โดยความพอเพียงประกอบ ด้วย 3 ลักษณะ 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพ่ือเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

นําไปสู ่

เศรษฐกิจ/ สังคม/ ส่ิงแวดล้อม/ วัฒนธรรม 

สมดุล/ พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 

ความรู้ 
รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

คุณธรรม 
ซ่ือสัตยส์ุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน 

ทางสายกลาง 

พอประมาณ 
 

มีเหตุผล 
 

มีภูมิคุ้มกัน 
ในตัวท่ีดี 
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ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้งภายนอกและภายใน เง่ือนไขในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ให้อยู่ในความ
พอเพียงน้ันต้องอาศัยความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) ผนวกกับคุณธรรม (จิตใจมีคุณธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต และเพียร อดทน ปัญญา) เพ่ือนําไปสู่แนวทางการปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับคือ 
การพัฒนาที่สมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม 
และความรู้/เทคโนโลยี 

 
 
 

ทั้งน้ีผู้ วิจัยจะนําแนวคิดดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่              
และเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษาในโครงการครูพันธ์บึง ที่จะมีทั้งเกษตรแบบ
พอเพียง การพ่ึงพาตนเอง เช่น การเพาะเห็ด การอนุบาลกบ การเลี้ยงไส้เดือน สําหรับอุปโภค                
และบริโภค เป็นต้น นอกจากน้ีมีการนําผลผลิตออกมาจําหน่ายเพ่ือเป็นการหารายได้ และนํามา
บริหารจัดการในโครงการด้านต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่            
ลูกศิษย์ในภายหน้า ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
5.1  งานวิจัยที่เก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการ 

 
 

สันติ ไชยเพ็ญ (2556) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กรของรัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ของแขวงการ
ทางเชียงรายที่ 2 จากกรอบแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และช่วยให้เกิดความตระหนักรู้และเพ่ือนําพา
องค์การสู่ความเจริญเติบโตและก้าวหน้ารวมทั้งบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และ
เป้าหมายในอนาคต   

ผลการศึกษาพบว่า 1) สามารถทราบถึงขั้นตอน/ วิธีการในการระบุถึงความรู้ และวิธี
ในการดึงความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร 2) สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจริง ไม่ว่าจะ
เป็นจากการทํางานหรือจากระบบขององค์กรและพนักงาน 3) การระบุถึงความรู้และการดึงความรู้
ออกจากบุคลากรน้ัน สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาที่จะทําให้การบริหารจัดการความรู้สมบูรณ์
ยิ่งข้ึน ในเบ้ืองต้น จํานวน 6 องค์ความรู้ได้แก่ 3.1) การลดขั้นตอนในการรับ–ส่งเอกสารทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3.2) การลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลขออนุญาตทําทางเช่ือมโดยการใช้โปรแกรม
Excel, Autocad เข้ามาช่วยทํางาน 3.3) การลดขั้นตอนในการทํางาน เรื่องช้ีแนวเขต 3.4) การลด
ขั้นตอนในการเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองจักร 3.5) การจัดทํานวัตกรรมนําวัสดุเดิมมาปรับใช้ 3.6) การจัดทํา
นวัตกรรมเครื่องฉีดพ่นยาง (Hand Spray) 

 
 
 

ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (2554) ศึกษาเรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการของสหกรณ์
โคนมที่เอ้ือต่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”           
โดยใช้การสนทนากลุ่ม พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ความรู้ และการปฏิบัติในการเลี้ยงโคนม จํานวน
แรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม แหล่งเงินทุน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์โคนม การได้รับ
ข่าวสารและการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ด้านโคนม การขาดแคลนพ้ืนที่ที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม              
การผ่านมาตรฐานฟาร์มโคนม สัดส่วนของโคนมทดแทนกับแม่โครีดนม ราคารับซื้อนํ้านมดิบ ความรู้
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และความเข้าใจในการดําเนินงานของสหกรณ์โคนมมีความสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการของ
สหกรณ์โคนมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การศึกษาในระดับองค์กร 

 
 
 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านกระบวนการบริหารจัดการของสหกรณ์ 
โคนมที่สําคัญ คือ การขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหาร ทั้งในด้านบุคลากร ด้านเงินทุนหมุนเวียน 
ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และด้านการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร          
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของสหกรณ์โคนมในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ควรจะมีการดําเนินการดังต่อไปน้ี คือ 1) การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
2) การพัฒนาสหกรณ์โคนม และ 3) การพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคนม อน่ึงงานวิจัย
ครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะให้สหกรณ์โคนมควรมีการพิจารณาให้มีการดําเนินการ 1) การแปรรปูนํ้านมดิบ 
2) การถ่ายทอดความรู้ด้านโคนมไปยังคนรุ่นใหม่ 3) การประชาสัมพันธ์อาชีพการเลี้ยงโคนม 4)            
การสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์โคนมในพ้ืนที่ และ 5) การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในสหกรณ์โคนม ซึ่งจะทําให้สหกรณ์โคนมสามารถดําเนินกิจการได้อย่างเข้มแข็งและย่ังยืนต่อไป               

 

 

เลอศักด์ิ เพชรสุก (2550) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษากระบวนการบริหารจัดการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านกะปง             
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2) เพ่ือศึกษาเง่ือนไขที่มีผลต่อกระบวนการ
บริหารของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และ 3) เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การวิจัยในครั้งน้ี 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาโรงเรียนบ้านกะปงที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วิธีที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ สัมภาษณ์ระดับลึก รวมทั้งอัดสําเนาแถบบันทึกเสียงจากผู้ให้ข้อมูลหลัก การจด
บันทึกข้อมูลจากเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เก่ียวข้องกับโรงเรียน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม          
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การในการศึกษาค้นคว้าเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักที่เลือกมาแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน และผู้ที่
เก่ียวข้องกับโรงเรียน  

 

 

ผลการศึกษาพบว่า การศึกษากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ              
มี 5 ขั้นตอนคือ 1) สํารวจปัญหาของนักเรียนก่อนทําโครงการ เป็นการสํารวจถึงปัญหาของโรงเรียน 
ณ ปัจจุบันว่าประสบกับปัญหาใด อย่างไร 2) ประชุมวางแผนดําเนินงานและร่างโครงการ เป็นการนํา
ปัญหาที่สํารวจได้ มาวางแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือดําเนินการแก้ไขต่อไป 3) ผู้บริหารมอบหมายงาน        
ให้บุคลากรลงมือปฏิบัติ เป็นการมอบหมายงานให้กับบุคลากรตามความถนัด และให้บุคลากรลงมือ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไว้ 4) ผู้บริหารประเมินผล
การทํางานจากรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรว่า
ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด และ 5) ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ เป็นการนําสิ่งที่ได้จากการ
ประเมินผล มาพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ประสบความสําเร็จย่ิงข้ึนไป เง่ือนไขที่ส่งผลให้
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กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้ประสบผลสําเร็จ มี 2 ประการ ได้แก่ 1) 
เง่ือนไขจากบุคคล จากผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม และผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ด้านการส่งเสริม
สุขภาพของนักเรียน จากคณะครู เป็นผู้ที่บทบาทการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในขณะที่นักเรียนอยู่
ภายในบริเวณโรงเรียน ให้ได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างเต็มที่ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้ที่ให้
ความรู้แก่นักเรียน ในเร่ืองการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง จากผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วน
ช่วยเหลือครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และในทุกๆ เรื่องของสุขภาพ 2) เง่ือนไขจากสภาพแวดล้อม 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับนักเรียน             
และสภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณโรงเรียน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ปราศจาก
มลภาวะ ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนได้เช่นกัน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ             
ที่สําคัญของโรงเรียนแห่งน้ี ที่นํามาใช้ให้เห็นอย่างชัดเจนจํานวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ 
การร่วมมือร่วมใจดูแลสุขภาพของนักเรียน เป็นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง บุคลากรภายในโรงเรียน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและชุมชนที่ช่วยกันดูแลและส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียน 2) ยุทธศาสตร์             
การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม เป็นยุทธศาสตร์ที่ผู้บริหารได้มีการจัดแบ่งบุคลากรเป็นฝ่าย         
เพ่ือการทํางานที่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังการบริหารจัดการทรัพยากร การระดมทรัพยากรจากชุมชน           
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และช่วยส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การทํางานและพัฒนาโครงการ เป็นการทํางานของผู้บริหารที่เป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการทํางาน
ของบุคลากรให้ประสบผลสําเร็จ รวมทั้งมีการพัฒนาการทํางานของบุคลากรให้ประสบผลสําเร็จมาก
ยิ่งข้ึนต่อไป 

 
 
 
 

5.2 งานวิจัยที่เก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาครู 
                   พนมพร เผ่าเจริญ และคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง โครงการพัฒนากระบวนการ
เสริมสร้างคุณธรรมแก่ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เพ่ือหาประสิทธิภาพของกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม              
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติ
ของครูก่อนและหลังการใช้กระบวนเสริมสร้างคุณธรรมตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการ
วิจัยแบบหลายวิธี (Multi-method Approach) ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากน้ันนําไป
ทดลองใช้ในโรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รวม 10 โรงเรียน มีครูเข้าร่วม
โครงการ จํานวน 112 คน   

 

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ผู้เรียน ร้อยละ 95.54 ของครูที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ นอกจากน้ัน              
ในภาพรวมเจตคติของครูต่อการใช้กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ 
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อัญชนา พานิช (2553) ศึกษาเร่ือง “องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ” การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบของประสิทธิผล             
ขององค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) ระดับประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
3) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏ กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยโดยการวิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ      
จํานวน 20 คน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน 32 แห่ง ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยบุคลากร ซึ่งเป็นผู้บริหาร
และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 512 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) 

 
 

ผลการศึกษาพบว่า 1. องค์ประกอบของประสิทธิผลองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมการบริหาร ความพึงพอใจในการทํางาน  
สภาพแวดล้อมในองค์กร เทคโนโลยี ความผูกพันต่อองค์กร และโครงสร้างองค์กร 2.ประสิทธิผล
องค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ในระดับมาก 3. ความผูกพันต่อองค์การเป็นองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่วนสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
พฤติกรรมบริหาร และโครงสร้างองค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

 
 
 
 

5.3 งานวิจัยที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
ทรงเกียรติ อิงคามระธร และคณะ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความสอดคล้องระหว่าง

การปฏิบัติงานกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เรียนและบุคลากรเก่ียวกับ การปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์           
ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงที่ปฏิบัติงานในปี
การศึกษา 2556 แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 250 คน บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 195 
คน และนักศึกษา จํานวน 6,120 คน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 10 ข้อ มีการหา
คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความเช่ือมั่น และความเป็นปรนัย                       

ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนและบุคลากรมีความคิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง มีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับอัตลักษณ์ “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
เท่ากับ 3.86 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในที่กําหนด คือ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5                   

 

ทรงเกียรติ อิงคามระธร (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการพัฒนาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามอัตลักษณ์ “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
คุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” การศึกษาในคร้ังน้ีดําเนินการกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
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มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2556 จํานวน 166 คน จากจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาทั้งหมด 730 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ในแต่ละคณะและสาขาวิชา ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับ
บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า                 
5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 18 ข้อ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเน้ือหาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ                      

ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
เมื่อพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัยพบว่ามหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากับ 4.78 โดย
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย                  

 

ราเชนทร์ เหมือนชอบ และคณะ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบอัตลักษณ์
นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หารูปแบบอัตลักษณ์นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรของภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 2) เสนอแนวทางพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา
มนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 321 คน รวบรวมข้อมูล
โดยการใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ                     

ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบอัตลักษณ์นักศึกษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติสามารถนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
จริงกลายเป็น “นักปฏิบัติวิชาชีพช้ันเลิศ” 

 

 

ธงชัย สมบูรณ์ (2551) ศึกษาเร่ือง อัตลักษณ์ “เด็กราม” โดยมุ่งเน้นถึงบุคลิกภาพ 
และคุณลักษณะตลอดจนวัฒนวิถีของการอยู่ร่วมกันในสังคม ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านวิชาการ 
“เด็กราม” มีความมานะอดทน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการเรียน เป็นผู้มีวินัยและรับผิดชอบ          
ต่อตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนและเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษา
ทั่วไป “เด็กราม” สามารถศึกษาหาความรู้เองได้และเห็นคุณค่าของการศึกษาอย่างย่ิง 2) ด้าน
คุณธรรม “เด็กราม” เป็นผู้มีคุณธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากเด็กรามทุกคนจะต้องเรียนวิชา “ความรู้          
คู่คุณธรรม” ซึ่งกระบวนวิชาน้ีมีการปลูกฝังและขัดเกลาให้เป็นบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ อดทน รู้จัก
เสียสละ และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองและเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีเหตุผลในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและสามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิตได้อย่างดี 3) ด้านการเมือง “เด็กราม” 
เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในฐานคติคุณค่าของการปกครองระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ รักใน
เสรีภาพและความเสมอภาคทางการเมือง นอกจากน้ียังกล้าแสดงออกถึงบทบาทตนเองในฐานะ
ปัญญาปัจเจก “เด็กราม” เป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 4) ด้านการรับใช้สังคม “เด็กราม” เป็นผู้มีความเสียสละมุ่งมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังอยู่ภายใต้กฎกติกาของสังคม สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี และได้รับ
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ความช่ืนชมจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อน่ึง โดยภาพรวม “เด็กราม” สามารถรับใช้สังคม
ได้ ในทุกๆ มิติ ทั้งทางด้านสังคม การเมือง การปกครองและวัฒนธรรม 

 
 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ข้างต้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้วิจัย 
ดังน้ี 

1. ทําให้ผู้วิจัยทราบว่า มีแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เร่ือง กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

2. ผู้วิจัยนําข้อมูลมาใช้ในการกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย และแนวทางในการต้ัง 
ประเด็นคําถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูล เพ่ือนํามาใช้ในการวิจัย 

3. เพ่ือทบทวนแนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทําให้ผู้วิจัยมีความรู้ในประเด็น
การศึกษา เรื่อง กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ซึ่งจะเป็นฐานความรู้ที่ทําให้ผู้วิจัยทราบว่าต้องการข้อมูลส่วนใดอีกระหว่างการลง
พ้ืนที่เก็บขอ้มูลภาคสนาม 

4. ความรู้ที่ได้ในบทน้ี จะทําให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย หลังจากการลง
พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลภาคสนามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย และน่าเช่ือถือมากที่สุด 
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บทที่ 3 
 วิธีดําเนนิการวิจัย  

 
 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยวิธีการศึกษา                     
ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological) เป็นการศึกษาแนวคิดและกระบวนการในด้านความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับคนในองค์กร เพ่ือศึกษาวิธีการ และทําความเข้าใจประสบการณ์การดําเนินชีวิตในแต่ละ
วันของบุคคลว่าแท้จริงแล้วบุคคลนั้นรับรู้ มีความคิด และมีความรู้สึกอย่างไรต่อบุคคล เหตุการณ์
แวดล้อมต่าง ๆ  
 
 
 

ชาย โพธิสิตา (2552: 87-88) กล่าวว่า การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา คือ การศึกษา
ปรากฏการณ์ในชีวิตที่บุคคลได้ประสบมา โดยมุ่งทําความเข้าใจความหมายประสบการณ์ชีวิตที่บุคคล
ประสบ ความหมายในปรากฏการณ์วิทยา หมายถึง ความหมายในทัศนะของผู้ที่ ได้ประสบ
ปรากฏการณ์นั้น โดยปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาของ Becker (1992: 7, อ้างถึงใน ชาย โพธิสิตา
2552: 87) หมายถึง การศึกษาว่าคนเราบอก หรือบรรยายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่คนประสบ 
ได้อย่างไร ข้อสรุปเชิงปรัชญาในเรื่องน้ี คือ คนเราจะเข้าใจสิ่งที่เราประสบได้ด้วยการวิเคราะห์        
การรับรู้และความหมายของสิ่งที่ เราประสบ ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นความตระหนักรู้ของเรา และ
ประสบการณ์ชนิดเดียวกันย่อมมีแก่นแท้อันเดียวกัน แก่นแท้เหล่าน้ีคือความหมายที่คนเราเข้าใจ
ร่วมกันหรือเข้าใจตรงกัน ในการวิเคราะห์ผู้วิจัยเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักหลายๆ 
คน เพ่ือหาลักษณะร่วมกันของประสบการณ์ในเรื่องเดียวกันจากแต่ละคน โดยการวิจัยจะมุ่งพรรณนา
สิ่งที่ปรากฏ และทําความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นมีความหมายอย่างไรต่อผู้ที่ได้ประสบการณ์              
เป็นสําคัญ  
 
 
 
 

โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือสําคัญในการเก็บข้อมูลในกระบวนการวิเคราะห์
ผู้วิจัยต้องกันเอาบรรดาความเช่ือแนวคิด หรืออคติใดๆ ที่อาจมีเก่ียวกับประเด็นที่ศึกษามองหา
ความหมายของประสบการณ์  ซึ่ งมักซ่อนอยู่ เ บ้ืองหลั งสิ่ งที่ปรากฏให้พบ  การวิ เคราะห์               
แนวปรากฏการณ์วิทยาเน้นการตีความปรากฏการณ์ภายในกรอบของระบบความหมาย คือ บริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นหลัก (ชายโพธิสิตา, 2552: 207) เพ่ือให้งานวิจัยในคร้ังน้ี เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงได้กําหนดระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย 
ดังน้ี 

1. เกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ 
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
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1.  เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี เน่ืองจากมีการก่อต้ังมหาวิทยาลัยแบบหมู่บ้าน ซึ่งก่อต้ังเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด 
“วิทยาลัยหมู่บ้าน” ของประเทศตุรกี (Chombueng Village Institute) ได้ริเริ่มนโยบายการฟ้ืนฟู
ความเป็นตัวตนของครูพันธ์ุบึงในอดีต สมัยที่ยังต้ังเป็นวิทยาลัยหมู่บ้าน เพ่ือเป็นต้นแบบของนักศึกษา
สาขาวิชาชีพครูในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ความเป็นจิตวิญญาณ และการผลิตครูของวิทยาลัยครูหมู่บ้าน
จอมบึง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ในภายหน้า ได้เรียนรู้             
และลงมือปฏิบัติจริง ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
ผู้วิจัยจึงสนใจคัดเลือกพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ศึกษาในครั้งน้ี 

 
 
 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

2.1 บุคลากร  ได้แก่  
      ผู้รู้และผู้บริหาร จํานวน 3 คน คือ อดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหา
อุปสรรคในกระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง และการกําหนดนโยบายในการ
สนับสนุนกระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
รวมถึงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ 

     อาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ จํานวน 3 คน คือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์พ่ีเลี้ยง เป็นอาจารย์ที่คอยควบคุมดูแลนักศึกษาในโครงการ  
เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลต้ังแต่การดําเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา การสมัครขอรับทุน                  
แนวทางการคัดเลือกนักศึกษา และกระบวนการฝึกอบรม การวางแผนหลักสูตร งบประมาณ           
การนําไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดําเนินงาน  

 

    ผู้ประสานงานโครงการ จํานวน 1 คน คือ เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ประสานงานกับทุก
ฝ่ายรวมถึงคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินโครงการ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในด้าน
ต่างๆ แก่อาจารย์และนักศึกษาเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการ  

 

2.2 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในโครงการ           
ครูพันธ์ุบึง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ 
ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ศึกษา ดนตรีศึกษา และพลศึกษา จํานวน 2 รุ่น               
รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และนักศึกษา รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์            
โดยเลือกกลุ่มเป้าหมาย เร่ิมจากประธานนักศึกษา จากน้ันจึงใช้วิธีการอ้างอิงต่อเน่ืองแบบปากต่อปาก 
(Snowball Sampling Technique) คือสัมภาษณ์นักศึกษา ซึ่งถูกแนะนําต่อๆ กันเพ่ือให้ได้ข้อมูล          
ในด้านประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ การนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ รวมถึงแง่มุมความคิดเห็นในการ
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นําไปใช้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด   รวมจํานวนนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 18  คน 

 
 
 

 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษากระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังน้ี 

 

3.1. ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร และสิ่งพิมพ์ตามแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ือ
นํามาเป็นองค์ความรู้เบ้ืองต้นในบริบท และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งน้ี 

 

3.2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) จํานวน 2 แบบ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non–Structured Interview)   

3.2.1 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือใช้สัมภาษณ์
ตามแนวทางแบบสัมภาษณ์ที่กําหนดไว้แต่ละประเด็นคําถาม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหา
คําตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย เช่น ข้อมูลที่เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเน้นกระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง  

3.1.2 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non–Structured Interview) ใช้
สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มผู้รู้แบบเปิดกว้างไม่จํากัดคําตอบเพ่ือจับประเด็นและนํามาตีความหมายโดยใช้
ทฤษฎีในการตีความ และมีจุดสนใจในการสัมภาษณ์ในเรื่องกระบวนการและแนวทางในการพัฒนา  
ครูพันธ์ุบึง 

 

ทั้งน้ีผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์ แล้วนําไปให้อาจารย์ตรวจสอบเน้ือหา และคุณภาพ
พร้อมนําไปแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะนํา
เครื่องมือไปใช้วิเคราะห์กับกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เพ่ือให้ผู้วิจัยได้นําแนวทางของแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับน้ันไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์
ยิ่งข้ึน  

 

3.3 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยใช้วิธีการนี้ใน
การศึกษาเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มและเป็นการตรวจสอบข้อมูล โดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้รู้และผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ  กลุ่มผู้ประสานงานโครงการ 
และกลุ่มนักศึกษาที่เข้าโครงการครูพันธ์ุบึง ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากวิธีการอ่ืน 

 

3.4 แบบการสงัเกต (Observation) แบ่งเป็น 2 ชุด ดังน้ี 
3.4.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยพักอยู่ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้คลุกคลีกับนักศึกษา โดยร่วมทํากิจกรรม สังเกต ซักถามข้อมูล
ที่ยังสงสัย จดบันทึก พร้อมกับแนะนําตนเองว่าเป็นนักวิจัย 

3.4.2 แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ผู้วิจัยใช้
แบบสังเกตกิจกรรมในชุมชนอยู่วงนอกไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน (ทรงคุณ จันทจร. 2549: 54-56) 

 

3.5 กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง และสมุดจดบันทึก เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัย
สามารถเก็บและจดจํารายละเอียดข้อมูลโดยไม่ตกหล่น และเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งก่อนการบันทึกเสียง 
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บันทึกภาพ และกล้องวีดีทัศน์ในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจะขออนุญาตเพ่ือให้ได้รับความยินยอมจาก               
ผู้สัมภาษณ์ก่อนทุกคร้ัง   

 
 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยติดต่อขอสัมภาษณ์ โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เสนอต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าสัมภาษณ์
และเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี  

 

4.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
ผู้วิจัยดําเนินการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัย            

ที่เก่ียวข้องจากหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ และระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นในการนํามาศึกษา วิเคราะห์ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการศึกษากระบวนการและแนวทางในการ
พัฒนาครูพันธ์ุบึง 

4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เพ่ือให้การวิจัยคร้ังน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
                      1.  ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ 

            1.1  เตรียมแบบสัมภาษณ์ 
1 .2 เตรียมสถานที่  อุปกรณ์และเค ร่ืองมือในการบันทึกคําสัมภาษณ์               

กล้องถ่ายภาพ สมุดบันทึกและกล้องถ่ายภาพวีดีทัศน์ เพ่ือถ่ายภาพ และบันทึกวีดีทัศน์กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก 

1.3 เตรียมผู้ช่วยวิจัย ซักซ้อมการสัมภาษณ์ การบันทึกข้อมูลและการถ่ายภาพ
วีดีทัศน์กับผู้ช่วยวิจัย 

 2. ขั้นดําเนินการสัมภาษณ์ 
2.1 ผู้วิจัยแนะนําตนเอง บอกจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ แก่ผู้ให้ข้อมูล 
2.2 ผู้วิจัยเริ่มการสัมภาษณ์ โดยการถามคําถามตามข้อความในแบบสัมภาษณ์

ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนและเวลาสัมภาษณ์อาจถามคําถามใดก่อนหรือหลังก็ได้ ตามความเหมาะสมและ
เหตุการณ์ในการสัมภาษณ์นําไปลําดับเร่ืองราว 

 3. ขั้นบันทึกผลการสัมภาษณ์ 
3.1 ผู้บันทึกบันทึกผลการสัมภาษณ์ทันที 
3.2 บันทกึการสัมภาษณ์ตามความเป็นจริง 

                      3.3 บันทึกภาพถ่ายและบันทึกวีดีทัศน์จากการสัมภาษณ์ 
4. ขั้นปิดการสัมภาษณ์ 

             4.1 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์ 
              4.2 กล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
 
 

หลังจากได้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผู้วิจัยได้นําข้อมูลต่าง ๆ มาศึกษา และวิเคราะห์ 
คัดเลือกข้อมูลที่มีหมวดเดียวกัน หรือประเภทเดียวกัน เพ่ือนํามาวิเคราะห์และทําวิจัยในครั้งน้ี 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยช้ินน้ีเป็นงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   

โดยผู้วิจัยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น ได้มาจากการถอดบทความการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลหลัก การบันทึกข้อมูล และสรุปประเด็นสําคัญ โดยวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แล้วพิจารณาข้อมูลที่ได้ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลรวม เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เบ้ืองต้นมาตรวจสอบ
ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกันตามประเด็นต่างๆ              
และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นการศึกษา จนสามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นภาพรวมตาม
ประเด็นที่ต้องการ เพ่ือนํามาสรุปผลการศึกษาและนําเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive analysis) ในแต่ละประเด็นการศึกษาให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์  

3. ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ              
ในการเขียนพรรณนาให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามา
ปรับแก้ไข และลงพื้นที่เพ่ิมเติมเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน  

 
    

ทั้งน้ีผู้วิจัยได้นําข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาและนําเสนอผลการวิจัยทั้ง 5 บท ดังน้ี 

บทที่ 1 บทนํา 
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

6. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ โดยยึดหลักทฤษฎี PDCA และตรวจสอบข้อมูล

ด้วยวิธีการสามเส้า (triangulation) ในด้านข้อมูล (data triangulation) และด้านทฤษฎี (theory 
triangulation) คือ ตรวจสอบแผนการดําเนินการของโครงการของบุคลลากรแต่ละคนสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกันหรือไม่ การวางแผนหลักสูตรของโครงการกับรายวิชาที่นักศึกษาได้เรียนจริง 
สอดคล้องกันหรือไม่เพราะอะไร รวมถึงการรวบรวมเอกสารการอนุมัติโครงการต่างๆ และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมในด้านความเป็นอยู่ของนักศึกษา พบปัญหาตามที่นักศึกษาเสนอแนะไว้ในข้อมูล
หรือไม่ และนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์สรุปผลเป็นงานวิจัย 

 
 
 
 

ผู้วิจัยนําผลสรุปการวิจัย ไปตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความ
คล้ายคลึง หรือความแตกต่างของความคิดการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในการวิจัย                  
เชิงคุณภาพ เรียกว่า “การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation)” ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลเพ่ือให้ผลการวิจัยน้ีมีความน่าเช่ือถือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) คือ การตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาจาก
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แหล่งต่างๆ นั้นเหมือนกันหรือไม่ วิธีการตรวจสอบข้อมูลน้ันต้องตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง ได้แก่ 
เวลา สถานที่ และบุคคล (2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (investigator triangulation) คือ การ
ตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันว่าได้ข้อค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร             
ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่าข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา
มีความถูกต้อง และ(3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) คือ การตรวจสอบ
ว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าผู้วิจัยพบว่า  
ไม่ว่าจะนําทฤษฎีใดมาใช้ ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง ศึกษา
สภาพปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และศึกษาอัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง เพ่ือนํามาพัฒนากระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง                    
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นมีจิตวิญญาณความเป็นครู และดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่                  
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ กลุ่มผู้ประสานงานโครงการ และกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 18 คน ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี     

ส่วนที่ 1  กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง     

ส่วนที่ 2  สภาพปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง     

ส่วนที่ 3  อัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน          
จอมบึง 

ส่วนที่ 1 กระบวนการดําเนนิงานโครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ในเรื่อง ความหมายของครูพันธ์ุบึง เพ่ือจะได้เข้าใจ

ภาพรวมของครูพันธ์ุบึงว่ามีลักษณะอย่างไร และนําไปสู่กระบวนการและแนวทางในการพัฒนา            
ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ผู้ควบคุมโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ และนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ ได้ให้ความหมายของครูพันธ์ุบึงไว้ ดังน้ี                     
 

 
 

“ครูพันธ์ุบึง” หมายถึง ครูนักฝึกปฏิบัติตนเพ่ือการรวบรวมองค์ความรู้และประยุกต์
ศาสตร์เทคโนโลยีชุมชน เพ่ือมุ่งถ่ายทอดหลักแห่งความรู้แก่ผู้เรียนสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน           
ตามแนวทางพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วัชระ นิลเพชร
, 2558) 

“ครูพันธ์ุบึง” หมายถึง นักศึกษาสายครูที่ถูกหล่อหลอมทักษะรูปแบบจอมบึงในสาย
ทักษะงานช่าง ทักษะ ภาษาการสื่อสาร ทักษะสารสนเทศเพ่ือการสอน ทักษะงานเกษตรรูปแบบการ
ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนที่อาศัยให้เกิดเป็นครูนักพัฒนา ภายใต้
ความขาดแคลน ดังสัญลักษณ์รูปเฟืองสีเหลืองภายในมีค้อนไขว้กับดินสอเป็นรูปกากบาท มีรวงข้าว
สองรวงรองรับอยู่ด้านล่าง (วสันต์ นาคเสนีย์, 2558) 
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 “ครูพันธ์ุบึง” หมายถึง เอกลักษณ์ของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นอกจาก
วิชาเอกแล้ว จะมีวิชาความรู้อ่ืนติดตัวไปด้วย (ทองแท่ง ทองลิ่ม, 2558)  

“ครูพันธ์ุบึง”  หมายถึง ครูที่มีความเพียบพร้อม ทั้งด้านวิชาชีพ การงานการช่าง และมี

ความรู้ความสามารถที่หลากหลายมากกว่าครูทั่วไป เมื่อสําเร็จการศึกษา หรืออยู่ในถิ่นทุรกันดาร

สามารถช่วยตนเอง และโรงเรียนได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2558)    

“ครูพันธ์ุบึง” หมายถึง การเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพ สามารถซ่อมไฟฟ้า เป็นช่างประปาได้ ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยการปลูกผัก ทําสวน เลี้ยงสัตว์ และทํา
กิจกรรมร่วมกันต้ังแต่ต่ืนนอนจนกระทั่งเข้านอน (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2558)    

 

“ครูพันธ์ุบึง”  แสดงถึงความแข็งแกร่ง เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ 
สามารถพัฒนาได้ทุกด้าน เสมือนเป็นวิศวกรของสังคม (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2558)    

 
 

“ครูพันธ์ุบึง”  หมายถึง ครูนักพัฒนา ครูผู้มีความรอบรู้ทั้งวิชาการ วิชาชีพ ขยันทํางาน 
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2558)    
 

 

“ครูพันธ์ุบึง” หมายถึง นักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถดีทั้งทางด้านวิชาชีพ และ
วิชาการ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความขยัน ประหยัด อดทน มุ่งมั่นในการทํางาน และใช้ชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2558)    
 

“ครูพันธ์ุบึง” หมายถึง โครงการท่ีผลิตนักศึกษาครูที่มีคุณภาพ มีความสามารถ             
ในหลายๆ ด้านทั้งวิชาการและวิชาชีพ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” 
(สัมภาษณ์นักศึกษา, 2558)  

 
 
 
    

สรุปได้ว่า ครูพันธ์ุบึง หมายถึง นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการ 
ครูพันธ์ุบึง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่ บ้านจอมบึง ที่ถูกฝึกฝนให้มีความรู้ความสามารถ
นอกเหนือจากวิชาเอกที่เรียน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มากกว่าครู
ทั่วไป เมื่อสําเร็จการศึกษา หรืออยู่ในถิ่นทุรกันดาร สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์          
แก่ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน โดยเป็นครูนักพัฒนา สามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล         
ความเจริญให้มีประสิทธิภาพทั้งการเรียนและการสอน อยู่บนทรัพยากรเท่าที่มีบนพ้ืนฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสอนได้ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์               
และงานช่างทั่วไป  

 
 
 
 

กระบวนการในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง จากการศึกษากระบวนการในการพัฒนาโครงการ
ครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ วิจัยใช้กระบวนการจัดการ (management 
function) ที่มีช่ือย่อว่า PDCA ประกอบ ด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Do)  
การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงการดําเนินการอย่างเหมาะสม (Act) มาเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ผลการวิจัย 
ดังน้ี 
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 1. การวางแผน (Planning)  เพ่ือกําหนดทิศทางและแนวทางในการดําเนินงาน          
จากแนวคิดริเร่ิมโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ต้องการให้มีจุดเน้น 
จุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการสูง ครูในยุกต์ปัจจุบันเน้นการสอนวิชาการมาก การพัฒนาความประพฤติอบรม              
แนะแนวทางให้ลูกศิษย์จะน้อย จึงกําหนดจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในเรื่อง มหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตะวันออกบนพ้ืนที่ภาคตะวันตก ซึ่งเน้นการผลิตครูพันธ์ุบึง เพ่ือฟ้ืนฟูแนว
ทางการผลิตครูที่มีความสามารถรอบด้านทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และด้านการปฏิบัติงาน
ช่างต่างๆ ตามแนวคิดด้ังเดิมของการก่อต้ังวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เมื่อปี พ.ศ. 2497 ที่เป็น
โรงเรียนกินนอน คัดนักเรียนทุนมาจากจังหวัดต่างๆ มาเรียนกินนอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย เพ่ือฝึกทักษะ
ด้านต่างๆ ทั้งวิชาชีพ และวิชาการ เมื่อจบการศึกษาก็กลับไปเป็นครูในภูมิลําเนาของตน จนเป็นที่
ยอมรับของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ในสมัยก่อน  

 
 
 
 

จึงเกิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 3 
มิถุนายน 2559 ให้มีการวางแผนกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใช้เป็นกระบวนการ          
ในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางเพ่ือมุ่งสู่ผลสําเร็จที่คาดหวังในอนาคต ประกอบด้วย แผนระยะ
ยาว (ระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า) เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของสภาพแวดล้อมภายนอก 
(นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม) รวมถึงการสํารวจความต้องของตลาดแรงงานและแนวโน้ม 
การขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิชาชีพครูในอนาคต แผนระยะกลาง (แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี) เป็นการ
กําหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนระยะยาว และแผนรายปี เป็นการจัดทําแผนปฏิบัติการ                     
ตามปีงบประมาณในการกําหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดให้บรรลุตามแผนปฏิบัติการ           
ในด้านต่างๆ เช่น แผนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งการ
จัดทําแผนจะสําเร็จได้ต้องนําความคิดมาสู่การลงมือทํา และต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ  

 
 
 
 
 

2. การปฏิบัติตามแผน (Do) คือ การลงมือปฏิบัติตามแผน หรือโครงการตามที่ได้
กําหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน ทําให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่างหน้าหรือ
ทราบอุปสรรคล่วงหน้า การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบร่ืน และเรียบร้อย นําไปสู่เป้าหมายที่กําหนด
ไว้ ดังน้ี 

2.1 ด้านงบประมาณ ได้จัดสรรออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นเงินค่าใช้จ่ายระหว่าง
เดือน ทางคณะจะประสานงานกับกองคลังและทรัพย์สิน เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีให้กับนักศึกษา                
ในโครงการ ส่วนที่สอง เป็นเงินค่าเทอมใน 1 ปีการศึกษา โดยกําหนดให้นักศึกษาต้องมีผลการเรียน 
ในแต่ละปีการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 3.00 ส่วนที่สาม เงินสําหรับจัดหลักสูตรที่นอกเหนือจากวิชาหลักของ
นักศึกษาแต่ละสาขาโดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการต้องจัดทํา 

2.2 ด้านหลักสูตร กําหนดให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการครูพันธ์ุบึง ต้องใช้ชีวิต          
กินนอน และทํากิจกรรมตามแนวครูพันธ์ุบึง ร่วมกันในบริเวณอาคารนอน และที่ดินสําหรับสร้างแหล่ง
การเรียนรู้วิถีครูพันธ์ุบึง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันวางแผนกับครูพ่ีเลี้ยงในการดําเนิน
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กิจกรรมประจําวัน การอบรมร่วมกัน การทํานาปลูกข้าว สีข้าวกินเอง การเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นอาหาร 
และแปรรูปใช้ในโครงการ นําทักษะช่าง และเกษตร มาพัฒนาที่ดิน แหล่งนํ้า สร้างแหล่งเรียนรู้วิถี         
ครูพันธ์ุบึง จิตอาสาแก่ชุมชน และมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการจนสําเร็จการศึกษา
ในระดับช้ันปีที่ 5 โดยหลักสูตรที่จัดอบรมแต่ละปีการศึกษาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการให้แก่
นักศึกษา ดังน้ี 

 
 
 

วัตถุประสงค์ / สอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่นักศึกษา 

โครงการครูพันธุ์บงึ 

 

 
โครงการ/ กิจกรรม/ หลักสูตร 

 
ระยะเวลาที่จัด 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่  

ด้านงานช่างอุตสาหกรรม สามารถซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ เคร่ืองมือขนาดเล็กตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

การพัฒนาทักษะงานไฟฟ้าเบื้องต้น ส.-อา. สถาบันพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน  

ด้านงานช่างอุตสาหกรรม สามารถซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ เคร่ืองมือขนาดเล็กตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

การพัฒนาทักษะงานเขียนแบบเบื้องต้น ส.-อา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ด้านงานช่างอุตสาหกรรม สามารถซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ เคร่ืองมือขนาดเล็กตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

การพัฒนาทักษะงานไม้ ส.-อา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

มีความพร้อมท่ีจะไปเป็นครูในพ้ืนท่ีชนบท 
หรือภูมิลําเนาของตนเอง 

การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย จ.-ศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
 
 

ด้านงานช่างอุตสาหกรรม สามารถซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ เคร่ืองมือขนาดเล็กตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

การพัฒนาทักษะงานเช่ือมทิก ส.-อา. สถาบันพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

ด้านงานช่างอุตสาหกรรม สามารถซ่อมบํารุง
อุปกรณ์ เคร่ืองมือขนาดเล็ก ตามมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

การพัฒนาทักษะงานอลูมิเนียม 
ในงานก่อสร้าง 

ส.-อา. สถาบันพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน 

มีความพร้อมท่ีจะไปเป็นครูในพ้ืนท่ีชนบท 
หรือภูมิลําเนาของตนเอง 

การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย จ.-ศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3  

 
 

มีสมรรถนะด้านงานเกษตร ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแหล่งการเรียนรู้
วิถีครูพันธุ์บึง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

การจัดทําบัญชีครัวเรือน 24-28/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

มีสมรรถนะด้านงานเกษตร ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแหล่งการเรียนรู้
วิถีครูพันธุ์บึง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

การพัฒนาทักษะงานเกษตร 1 24-28/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

มีสมรรถนะด้านงานเกษตร ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแหล่งการเรียนรู้
วิถีครูพันธุ์บึง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
 
 
 

การพัฒนาทักษะงานเกษตร 2 2-6/6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 
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วัตถุประสงค ์
 

 

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม/ หลักสูตร 
 

วันที่จัด 
 

หน่วยงาน 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  

 

มีความพร้อมท่ีจะไปเป็นครูในพ้ืนท่ีชนบท 
หรือภูมิลําเนาของตนเอง 

การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย จ.-ศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

มีสมรรถนะด้านงานเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแหล่งการเรียนรู้
วิถีครูพันธุ์บึง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

การพัฒนาทักษะงานเกษตร 3 ส.-อา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

มีสมรรถนะด้านงานเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแหล่งการเรียนรู้
วิถีครูพันธุ์บึง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

การพัฒนาทักษะงานเกษตร 4 ส.-อา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
มีความพร้อมที่จะไปเป็นครูในพ้ืนที่ชนบท 
หรือภูมิลําเนาของตนเอง 

การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย จ.-ศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

มีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
ตนเอง สามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา  

การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ ส.-อา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

มีความสามารถในการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา
ตนเอง สามารถส่ือสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา 

การพัฒนาทักษะทางภาษาอาเซียน ส.-อา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3  
มีความพร้อมท่ีจะไปเป็นครูในพ้ืนท่ีชนบท 
หรือภูมิลําเนาของตนเอง 

การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย จ.-ศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

มีความพร้อมท่ีจะไปเป็นครูในพ้ืนท่ีชนบท 
หรือภูมิลําเนาของตนเอง 

การส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงาน จ.-ศ. ฝ่ายการมีงานทํา 

มีความพร้อมท่ีจะไปเป็นครูในพ้ืนท่ีชนบท 
หรือภูมิลําเนาของตนเอง 

สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พิจารณา ขนส่งจังหวัด 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  
มีความพร้อมที่จะไปเป็นครูในพ้ืนที่ชนบท 
หรือภูมิลําเนาของตนเอง 

การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย จ.-ศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  การผลิตส่ือการสอนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ส.-อา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สามารถซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เบื้องต้นได้ 

การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ือการนําเสนอ ส.-อา. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  
มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา 

สังเกตการณ์สอน - โรงเรียน 

ชั้นปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1-2  
มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของคุรุสภา 

ฝึกสอน - โรงเรียน 

 
 
 

ตารางที่ 3 หลกัสูตรการอบรมแต่ละปีการศกึษา ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการครูพันธ์ุบึง 

หลักสูตรการอบรมของนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง มีการกําหนดให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ที่ดีแก่นักศึกษา จากการศึกษาพบว่ามีการจัด
อบรมหลักสูตรด้านวิชาชีพ ที่นอกเหนือจากวิชาการท่ีเป็นรายวิชาหลักของนักศึกษาในแต่ละสาขา        
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เพ่ือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แสดงให้เห็นว่านักศึกษา 
โครงการครูพันธ์ุบึง ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลาย สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ ดังน้ี 

“... การอบรมที่โครงการจัดให้นั้น ก็ตั้งใจร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มท่ีอาทิ การอบรมไฟฟ้า ได้ไป
ทดลองปฏิบัติจริง การทํานาได้ลงมือปฏิบัติจริง รู้ถึงผลดี ผลเสีย เราควรปลูกข้าวอย่างไรข้าวถึงจะสวย การแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับข้าว การเชื่อมเหล็ก ปูกระเบื้อง สามารถรู้ขั้นตอนในแต่ละอย่างว่าการปูกระเบื้องต้องปู
แบบไหน วัดระดับน้ํา การขึงเอ็น ต้องวัดมุมเท่าไหร่เพ่ือให้ผลงานออกมาดี จากท่ีมาอยู่ก็ปลูกผัก ปลูกไม้ยืนต้น            
ทํานา เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด ปลูกเห็ด ได้ทําโรงอาหารไว้ทํากับข้าว และนั่งทานข้าว ทําเรือนปลูกเห็ด ทําป้ายบ้าน  
ย้ายแพร ปลูกข้าวได้รับการอบรมวิธีการหว่าน อบรมปูกระเบ้ืองได้รู้วิธีการหาฉากหาลายกระเบื้อง...” (สัมภาษณ์
นักศึกษา, 2558) 

 
 
 
 

 “...มหาวิทยาลัยจัดอบรมให้บ่อยคร้ัง ส่วนใหญ่จะอบรมเกี่ยวกับงานอาชีพเกษตร เพ่ือให้นักศึกษาครู
พันธ์ุบึงนํามาปรับใช้ เช่น การอบรมการเลี้ยงไก่ การอบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง วิธีการดูแล และรักษาความ
สะอาด การปลูกพืชให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีต่างกัน และยังได้ลองปฏิบัติการเพาะ ตอนกิ่งโดยการปฏิบัติจริง และการ
ทําปุ๋ยหมักจากเศษกากต่างๆ เปลือกต่างๆ และรวมถึงการอบรมการทํานา วิธีขั้นตอนการดูแลรักษา การปรับพ้ืนท่ี 
อาจจะมีอุปสรรคบ้างในเรื่องของน้ํา ศัตรูพืช แต่เราก็พยายามหาวิธีการรักษา และป้องกันในช่วงปิดภาคเรียน          
และยังได้เข้าร่วมอบรมท่ีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับเร่ืองงานปูกระเบื้อง และงาน
เชื่อม ซ่ึงไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน มีการเรียนภาคทฤษฎี และได้ทดลองปฏิบัติจริงคิดว่าเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ 
และสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2558) 
 
 
 
 

“...อบรมการเลี้ยงปลา จะมีการเลือกพันธุ์ปลา โรค การเลี้ยงดู ขนาด สถานท่ีเลี้ยง จะมีอาจารย์มา
อบรมให้ อบรมเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนท่ีหนึ่งนั้นแบ่งเป็น 
30:30:30 พ้ืนท่ี 30 แรก ให้ปลูกพืชผัก 30 ท่ีสอง เป็นพ้ืนท่ีน้ํา 30 ท่ีสาม พืชไร่และ10 สุดท้าย เป็นท่ีพักอาศัยและ
ต้องทําบันทึกบัญชีครัวเรือน อบรมไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟหลอดฟูลออเรสเซ็น ว่าต่ออย่างไรให้ติด ได้ปฏิบัติงานจริง 
โดยให้ติดไฟท่ีเสาไฟตลอดทางเข้าบ้าน อบรมการทํานา ได้รู้ถึงข้ันตอนต่างๆ ตั้งแต่แปลงเพาะต้นกล้าไปจนถึงการ
เก็บเกี่ยว การคํานวณเมล็ดพันธ์ุให้พอกับพ้ืนท่ีนา การใช้ปุ๋ยธรรมชาติ การใช้ต้องให้เกิดประโยชน์ อบรมการปู
กระเบื้อง การวางสายให้เป็นทางเดียวกัน การใส่ปูนให้พอเหมาะกับท่ีจะตอกลงให้พอดีกับแผ่นอ่ืนๆ เทคนิคการวัด
ตัวแผ่นกระเบื้องอย่างง่าย อบรมการเชื่อม Mix & Max ได้ลงมือทําการเชื่อมวัตถุโลหะลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เชื่อมให้เป็นมุมฉาก เชื่อมท่ากลม และท่าเชื่อมต่างๆ...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2558) 

นักศึกษาในโครงการครูพันธ์ุบึง นอกจากได้รับการฝึกวิชาชีพในด้านต่างๆ แล้ว ยังมีส่วน
ในการเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังน้ี 
 
 

• ช่วยงานกิจกรรม สสส. จอมบึงมาราธอน  

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 นักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึงทําหน้าท่ีรับฝากของในกิจกรรม สสส. จอมบึงมาราธอน  
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• ช่วยงานที่สระว่ายน้ํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับการศึกษาระบบกรองน้ํา
และระบบไหลเวียนของน้ํา 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การศึกษาระบบกรองนํ้าและระบบไหลเวียนของนํ้า 

• ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือเตรียมสถานที่ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 เพ่ือรองรับบุคคล
ที่จะมาเข้าร่วมงานก่อนงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ณ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 จัดสถานท่ีงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 

•  กิจกรรมทาสีโรงอาหารของนักศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่นและนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง  

  

     

 
 

 

ภาพท่ี 6 ทาสีโรงอาหารของนักศึกษาเด็กคืนถ่ินและนักศึกษาครูพันธ์ุบึง   
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• ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2558  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันตัวด้วยศิลปะ       
แม่ไม้มวยไทยสําหรับนักศึกษาครูพันธ์ุบึง เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ร่างกายในการป้องกันตัว              
และพัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างสุขภาพจิตที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษาครูพันธ์ุบึง 
จํานวน 40 คน 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ฝึกอบรมการป้องกันตัวด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย 
 

2.3  ด้านการรับนักศึกษา 
นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลโครงการ ดําเนินการจัดการสอบ
สัมภาษณ์และการตรวจสอบประวัติผลงาน (Profile) เพ่ือทําการคัดกรองนักศึกษาที่จะเข้ามาใน
โครงการ นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องทํา
สัญญารับทุนและมีผู้ปกครองมาในวันปฐมนิเทศ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ 
สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ ดังน้ี 

“...มีการให้คําแนะนํามีการประชุมปรึกษา เรียกเด็กมาคุยก่อนนอน อย่างไม่เป็นทางการ           

ส่วนระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการประชุมปีละครั้ง แต่จะมีการประชุม เทอมละ 1 คร้ัง ในส่วนของกรรมการ

ดําเนินงาน (คณะ) และส่วนของกรรมการผู้ควบคุมโครงการจะประชุมกันเทอมละ 3 คร้ัง เพ่ือแจ้งความคืบหน้าให้

คณบดีทราบ...” (ชาญชัย ยมดิษฐ์, 2558) 

“...มีการประชุม แรกๆ จะมีประจํา ช่วงหลังจะเป็นการประชุมของคณะ เป็นการประชุม
คณะทํางานท่ีจะศึกษาและปรับปรุงปัญหา ...” (ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช, 2558)  

“... จัดประชุมเด็กแบบเป็นทางการอย่างน้อยเดือนละคร้ัง เด็กทุกรุ่นจะมาประชุมครบทุกคน 
อีกส่วนคือจะมีการประชุมย่อยแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายเลี้ยงไก่ไข่มีปัญหาก็จะเรียกมาปรึกษากันว่าควรทําอย่างไร หรือ
ถ้าเด็กมีปัญหาก็จะเรียก หรือโทรมาปรึกษา...” (วัชระ นิลเพชร, 2558)   
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สําหรับการประชุมโครงการ จะมีการประชุมระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีละ           
1 ครั้ง ในส่วนของกรรมการดําเนินงาน (คณะ) เทอมละ 1 ครั้ง และกรรมการผู้ควบคุมโครงการ 
เทอมละ 3 ครั้ง ในส่วนของนักศึกษามีการจัดประชุมแบบเป็นทางการในเด็กทุกรุ่นทุกคน เดือนละ            
1 ครั้ง นอกจากน้ันจะมีการประชุมย่อยของนักศึกษาที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย หรือถ้านักศึกษามีปัญหา
ก็สามารถปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ได้ จึงได้แต่งต้ังอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ทําหน้าที่กํากับติดตามการ
ดําเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่างให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด และอาจารย์พ่ีเลี้ยง ทําหน้าที่
ควบคุมดูแลนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในโครงการ สอดคล้อง
กับคําสัมภาษณ์ ดังน้ี 
 

“...ในส่วนการสร้างขวัญ และกําลังใจให้กับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ได้มีการพูดคุย          
กับอาจารย์ที่ เป็นพี่เ ล้ียงดูแลเด็กในโครงการ มีการปรึกษาอธิการบดี และแต่งตั้งให้อาจารย์ที่ดูแล          
เป็นอาจารย์พี่เล้ียง ให้ลงไปดูแลเด็กในโครงการ คณบดีไม่ได้ลงไปดูแลเต็มตัว มอบให้รองคณบดี ลงไปดูแล 
หากเด็กมีปัญหาอย่างไรสามารถแจ้งได้หมด จะเป็นรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หรืออาจารย์พี่เล้ียง ไม่ว่า
จะแจ้งใครเรื่องจะมาถึงคณบดีทั้งหมด หรืออาจแจ้งมาโดยตรงก็ได้...”  (ทองแท่ง ทองล่ิม, 2558)  

 
 
 
 
 

การบริหารโครงการให้สําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ผู้บริหารจึงได้
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือเป็นการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ สามารถดําเนินงานใน
ด้านต่างๆ ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่หรือตําแหน่งงาน
ต่างๆท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง ทุ่มเทกําลังความสามารถ ทั้งกาย และใจ
ให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสานงานกับฝ่ายอ่ืนๆ และประสานการทํางานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
 

 “...การสร้างขวัญและกําลังใจให้กับอาจารย์พี่เล้ียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้

แต่งตั้งอาจารย์พี่เล้ียงเป็นผู้ช่วยคณบดี เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ ทั้งนี้ภาระงานก็จะเป็นการสร้างขวัญ        

และกําลังใจ คือความภูมิใจ ของโครงการครูพันธุ์บึง อาจารย์อยู่ในโครงการและโครงการมีชื่อเสียงทําให้

สามารถคงอยู่ในโครงการได้นาน...” (วสันต์ นาคเสนีย์, 2558) 

เมื่อมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมและโครงการ สามารถให้นักศึกษาในโครงการครู       

พันธ์ุบึง เข้ามามีส่วนช่วยอาจารย์และมหาวิทยาลัยได้ ทําให้นักศึกษาเกิดการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาทักษะที่ได้ฝึกอบรมในโครงการมาใช้ รวมถึงการมีมาตรการลงโทษ              

มีการเช็คช่ือในการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือสร้างมาตรฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ 

   

“...อาจารย์หรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ต้องการความช่วยเหลืออะไร ก็สามารถให้

เด็กในโครงการไปช่วยงานได้อย่างเต็มใจ เช่น อาจารย์ต้องการปรับภูมิทัศน์บ้าน ก็ขอให้นักศึกษาในโครงการ

ไปช่วยงาน และมีงานของมหาวิทยาลัยในหลายๆงาน ก็มีการเรียกใช้ นักศึกษาในโครงการครูพันธุ์บึง เช่น 

โครงการจอมบึงมาราธอน โครงการปีนเขาเข้าถ้ํา นักศึกษาในโครงการก็เข้าไปช่วยมีทั้งงานระดับคณะ  

ระดับมหาวิทยาลัย และงานส่วนตัวของอาจารย์...” (ทองแท่ง ทองล่ิม, 2558) 
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“...ปีแรกเข้ากันทุกคนเน่ืองจากมีแรงจูงใจ พอปีต่อมาเห็นเพื่อนไม่เข้าไม่มีมาตรการ

ลงโทษ  ทําให้เด็กก็ขาดการเข้าโครงการ จึงต้องมีการเช็คชื่อนักศึกษาที่ไม่เข้าโครงการ การเช็คชื่อเป็นการ

ป้องปรามเท่าน้ัน...” (วสันต์ นาคเสนีย์, 2558) 

3.  การตรวจสอบ (Check)  
เพ่ือติดตามประเมินผลความสําเร็จของโครงการ และนําข้อมูลจากผลการประเมิน

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา คณะกรรมการท่ีดําเนินโครงการครูพันธ์ุบึง และผู้ใช้
นักศึกษาในโครงการ เป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพที่กําหนดความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80                 
ของเป้าหมาย มาใช้ในการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ และปรับปรุงเพ่ือวางแผนการดําเนิน
โครงการในปีถัดไป โดยมีการเช่ือมโยงหลักสูตรการอบรมกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพ และความสําเร็จของโครงการว่านักศึกษามีประสิทธิภาพหรือไม่ และผู้ที่ใช้บัณฑิต              
มีความพึงพอใจในตัวนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึงอย่างไร สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ ดังน้ี  

 
 
 

 

 “...ต้องดูเด็กปีท่ี 5 ต้องมีการฝึกทักษะนั้นได้หมดแล้ว หรือการออกไปทดลองสอน ดูว่ามีจิต

วิญญาณความเป็นครูหรือไม่ออกฝึกสอนแล้วเป็นอย่างไร แล้วประเมินว่าการออกไปฝึกสอนเป็นอย่างไรบ้าง จะมี

การประเมินว่าโครงการครูพันธ์ุบึง นั้นแตกต่างจากครูโครงการอ่ืนหรือไม่ ในส่วนของการวิจัยนักศึกษา ก็สามารถไป

ปรับใช้ในการออกฝึกสอนตามโรงเรียนท่ีออกไปฝึกสอนได้...” (ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช, 2558) 

“... ผลผลิตดูปีท่ี 4 เด็กออกไปฝึกสอนและดูผลตอบรับจากโรงเรียนท่ีเด็กออกไปสอน ครูพ่ีเลี้ยง โดย
เราไม่ต้องแจ้ง โรงเรียน ว่าเด็กในโครงการครูพันธุ์บึง จะเช็คจากผลการประเมินหลังจากฝึกสอน กระบวนการนี้เป็น
การบ่มเพาะอย่างไม่ทราบผล ต้องรอจนปีท่ี 4 ออกไปฝึกสอนและดูผลตอบรับจากโรงเรียนท่ีเด็กออกไปสอนจึงจะได้
ทราบผลของโครงการ ...” (วสันต์ นาคเสนีย์, 2558) 

“...มีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการภายในสิ้นปี 2558 เพ่ือวัดประสิทธิภาพ และ
ความสําเร็จของโครงการ โดยจะมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา จํานวน 40 คน คณะกรรมการท่ี
ดําเนินการโครงการครูพันธ์ุบึง ว่านักศึกษามีประสิทธิภาพหรือไม่ และผู้ท่ีใช้บัณฑิต มีความพึงพอใจในตัวนักศึกษา
โครงการครูพันธ์ุบึงอย่างไร โดยผู้บริหารต้องการข้อมูลท่ีเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล           
ในการเขียนของบประมาณในปีถัดไปคือรุ่นท่ี 4 ว่ามีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม่ เพ่ือท่ีงบประมาณจะได้
เพ่ิมมากข้ึนตามผลของโครงการ จากเคยได้ 1,000,000 บาท ก็จะได้งบเพิ่มข้ึนเป็น 2,000,000-3,000,000 บาท...” 
(ทองแท่ง ทองล่ิม, 2558) 

 
“...โครงการครูพันธ์ุบึง มีแผนระยะกลาง และระยะยาว ซ่ึงพอสิ้นปีงบประมาณจะต้องสรุปผลการ

ดําเนินงานแนบไปกับผลการประเมินโครงการ เช่น มีการอบรม 4 โครงการก็ต้องมีผลการประเมินแนบไป พอครบ
ปีงบประมาณปีต่อไปจะเขียนของบประมาณ ก็จะนําข้อมูลท่ีแนบไปข้ึนไปกลั่นกรองในระดับผู้บริหารและส่งไปสํานัก
งบประมาณ แต่ในปี 2558 ให้ทําประเมินจากวิจัย โดยทําวิจัยโครงการครูพันธุ์บึง ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
โดยตัวเด็กเป็นผู้ตอบความพึงพอใจของโครงการ โดยสภามหาวิทยาลัยให้เน้นปฏิบัติทุกหลักสูตร หลักสูตรท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทําข้ึนมา ก็อาจสู้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ไม่ได้ แต่หากลงมือปฏิบัติ 
เราอาจดีกว่า ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งานมากกว่า สภามหาวิทยาลัยเลยเน้นให้ปฏิบัติให้มากวิชาการตามมา...” (ทองแท่ง             
ทองล่ิม, 2558) 
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ตารางท่ี 4 สรุปจํานวนนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบงึ 
 

กิจกรรม 
2558 

(บาท) 

2559 

(บาท) 

2560 

(บาท) 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 

1. ทุนนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง 744,000 1,200,000 1,008,000 1,056,000 960,000 960,000 5,928,000 
2. สนับสนุนการจัดการศึกษาทักษะ 
    ครูพันธุ์บึง 

256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 1,536,000 

ตารางท่ี 5 ประมาณการงบประมาณท่ีได้รับของโครงการครูพันธ์ุบึง 
 

4. การปรับปรงุการดําเนนิการอย่างเหมาะสม (Act)    
 โครงการครูพันธ์ุบึง มีการดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็น

การปรับปรุงความมีประสิทธิผล และความมีประสิทธิภาพของโครงการครูพันธ์ุบึง และการบริหารงาน
อย่างต่อเน่ือง ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นใน การดําเนินโครงการที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ โดยผ่านการกําหนดนโยบายที่เก่ียวกับคุณภาพและการปรับปรุงการปัญหาในด้าน
ต่างๆ ผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร และการปรับปรุงการดําเนินโครงการ จะต้องรับรู้และตระหนักถึง
นโยบายของคุณภาพการของการดําเนินโครงการ รวมถึงการมีส่วนร่วมต่อความสําเร็จของ
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายน้ันๆ ผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงาน ต้องเข้าใจรายละเอียดของ
ความหมายในกระบวนการต่างๆ ของโครงเป็นอย่างดีรวมถึงต้องมีการประสานงานกันอย่างมี
ประสิทธิผลทั้งในระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

 4.1 ด้านงบประมาณ 
พบว่า โครงการครูพันธ์ุบึงได้รับงบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
และนํามาจัดอบรมแต่หลักสูตร จึงต้องมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ การอบรมแต่ละ
หลักสูตรต้องสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละปี เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตาม

ผลผลิตของโครงการ (Output) หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

1. เชิงปริมาณ        

   1.1  จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา คน 0 0 18 8 14 10 

   1.2. จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 14 10 10 10 10 10 

   1.3. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 26 40 32 34 30 30 

2. เชิงคุณภาพ        

   2.1ผู้สําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน 
ในโครงการครูพันธุ์บึง 

ร้อยละ 80 80 80 80  80  80

   2.2ร้อยละความพึงพอใจด้านการจัดการโครงการ 
ครูพันธุ์บึงของนักศึกษา 

ร้อยละ 80 80 80 80  80  80

   2.3ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในโครงการ 
ครูพันธุ์บึง ระหว่างไปฝึกสอน/ 

ร้อยละ 80 80 80 80  80  80
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วัตถุประสงค์หรือไม่ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณในปีถัดไป ปัญหาด้านเงิน
หรืองบประมาณ มีผลในการดําเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะการวางหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาใน
โครงการได้รับประโยชน์สูงสุด การดําเนินโครงการ จึงต้องมีการประเมินผลงานเพ่ือของบประมาณ
และโครงการต้องดําเนินต่อไปอย่างต่อเน่ือง โครงการครูพันธ์ุบึง อยู่ในช่วงเร่ิมต้นโครงการจึงยังมี
ผลงานไม่มากพอ งบประมาณที่ได้รับจึงมีจํากัด ทําให้เกิดผลกระทบกับส่วนต่างๆ เช่น การรับสมัคร
จํานวนเด็ก ด้านหลักสูตร ด้านที่พักอาศัย ปัญหาที่พบได้แก่เรื่อง ค่าครองชีพของนักศึกษาที่เข้า
โครงการไม่เพียงพอเน่ืองจากนักศึกษาต้องเสียเงินเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนกลางด้านอุปโภค เช่น ค่านํ้า 
ค่าไฟ และค่ารักษาบํารุงอุปกรณ์ส่วนกลางที่ชํารุดเสียหาย  

 
 
 
 
 

4.2  ด้านหลักสูตร  
ระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ 2 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารประจํา         

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (คณบดี รองคณบดี และอาจารย์พ่ีเลี้ยง) ได้มีความเห็นว่าจะเปิดรับ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาที่ร่วมโครงการเก่ียวกับหลักสูตรที่อบรมให้กับนักศึกษา ว่าตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษาหรือไม่ หรือนักศึกษาท่ีร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่าอย่างไร ต้องการอบรม
หลักสูตรใดบ้าง โดยให้นักศึกษาพิจารณาแล้วว่าหลักสูรที่เปิดอบรมนักศึกษาสามารถนําไปให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับตัวเองและหน่วยงาน ชุมชน หรือสถานที่ที่นักศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ บางหลักสูตร 
ไม่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ หรือหากขาดการฝึกและปฏิบัติลงมือทําบ่อยๆ จนเกิดความ
เคยชินก็อาจทําให้ลืมกระบวนการน้ีไปได้ จึงมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นการอบรมอย่างอ่ืน เช่น  
โครงการอบรมการป้องกันตัวด้วยมวยไทย นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะรับการอบรมในโครงการน้ี 
เพราะสามารถนําไปในชีวิตประจําวันได้จริง และเกิดประโยชน์สามารถนําไปใช้ในถิ่นทุรกันดาร            
หรือในยามเจอเหตุการณ์คับขันได้ และการอบรมนักศึกษาในโครงการไม่จําเป็นต้องมีพ้ืนฐานด้าน 
มวยไทยก็สามารถที่จะรับการอบรมฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการต่างๆได้  

 
 
 
 
 

4.3  ด้านการรับนักศึกษา 
      จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาหญิง มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 

ได้ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ นักศึกษาหญิง เข้ามารับการอบรมปฏิบัติและดําเนินการจัดกิจกรรม
ที่ดีในโครงการเพ่ือเป็นการผลิตบัณฑิตหญิงที่มีคุณภาพให้กับความต้องการของสังคม เพ่ือเป็นการเติม
เต็มทักษะหรือความสามารถที่นักศึกษาชายไม่สามารถทําได้ ในรุ่นที่ 3 จึงเปิดรับนักศึกษาหญิง             
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 10 คน โดยไม่ให้พักรวมกับนักศึกษาชายที่อาศัยอยู่ในโครงการ แต่ให้ไปพัก
รวมกับนักศึกษาหญิงในโครงการบัณฑิตคืนถ่ิน ในหอพักหญิงล้วน เมื่อมีกิจกรรมในโครงการครูพันธ์ุ
บึง นักศึกษาหญิงจะเข้ามาร่วมทํากิจกรรม มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงผู้หญิงเป็นผู้ดูแล นักศึกษาหญิงที่เข้ามาใน
โครงการ เกิดผลเชิงประจักษ์ในการเติมเต็มส่วนทักษะหรือความสามารถของนักศึกษาชาย อาทิ 
ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร ยกตัวอย่างการนําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนในโครงการไปจําหน่าย ได้ผลตอบ
รับดี มีแม่ค้าในตลาดสั่งสินค้าที่นักศึกษาผลิตได้เป็นประจํา สะท้อนให้เห็นว่าการรับนักศึกษาหญิงเข้า
มาในโครงการเป็นการเติมเต็มด้านทักษะและการใช้ชีวิตของนักศึกษาเดิมที่มีแต่ นักศึกษาชายได้จริง  

โครงการครูพันธ์ุบึง เป็นโครงการนําร่อง การรับสมัครนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการรุ่นที่ 1 จึงรับเพียงจํานวน 10 คน ด้านหลักสูตร ด้านที่พักอาศัย และงบประมาณที่ได้รับจึงมี
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จํานวนจํากัด เพ่ือเป็นการฝึกหัดนักศึกษาให้ยึดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษา
พบว่า ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่เข้าโครงการไม่เพียงพอ เนื่องจากนักศึกษาต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ด้านสาธารณูปโภคเอง เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ และค่ารักษาบํารุงอุปกรณ์ส่วนกลางที่ชํารุดเสียหาย                  
เพ่ือฝึกฝนการใช้จ่ายเงินให้แก่นักศึกษา และต้องออกไปใช้งานอินเตอร์เน็ตจากร้านภายนอก
มหาวิทยาลัยในการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียน เน่ืองจากอาคารที่พักในโครงการไม่มี
อินเตอร์เน็ตให้ใช้งาน ในส่วนของการบริโภค นักศึกษาจะต้องหักเงินเข้าส่วนกลาง เพ่ือนําเงิน
ส่วนกลางไปจัดหาวัตถุดิบเพ่ือนํามาประกอบอาหารรับประทานในแต่ละมื้อในระหว่างที่พักอาศัยอยู่
ในโครงการ นักศึกษาได้นําผลผลิตที่ผลิตได้จากในโครงการ ซึ่งนอกเหนือจากการอุปโภคบริโภค              
นําออกจําหน่ายเพ่ือเป็นช่องทางในการหารายได้เสริมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น การนําไข่ไก่ หรือ
ผักสวนครัวที่ปลูกได้ออกไปจําหน่ายตามตลาดนัด หรือไปติดต่อกับแม่ค้าในตลาดสด เพ่ือนําผลผลิต
ไปส่งขายให้แก่แม่ค้า   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ผลผลิตท่ีได้จากโครงการนําออกจําหน่าย 

“...งบประมาณปีละ 1,000,000 บาท มีความเพียงพอ รุ่นท่ี 4 ของบไป 1,200,000 บาท  เนื่องด้วย

เด็กในโครงการครูพันธ์ุบึงต้องใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ท่ีขาดแคลน ไม่พอก็ต้องทําให้พอ ไม่อย่างนั้นจะไม่มีวันพอ...” 

(วสันต์ นาคเสนีย์, 2558) 
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 งบประมาณที่ได้รับต้องนํามาจัดโครงการอบรมให้แก่นักศึกษาปีละ 4 หลักสูตร จึงต้อง           
มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ โดยการอบรมแต่ละหลักสูตรต้องสรุปผลการดําเนินงาน         
ในแต่ละปี เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการเสนอของบประมาณในปีถัดไป 

 

กิจกรรม/โครงการ แผน ผล ส่วนต่าง ร้อยละ หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 ทุนการศึกษา (26 ทุน/เดือนๆละ 
2,000 บาท จํานวน 12 เดือน 

624,000 624,000 - 100%  

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการจัดการศึกษาครูพันธุ์บึง 376,000     

2.1 โครงการการจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมและการ
เล้ียงสัตว์ 

40,000     

2.2 โครงการทํานาข้าวเกษตรอินทรีย์และการเล้ียง
ปลากระชัง 

100,000     

2.3 โครงการสนับสนุนจากมูลนิธิ 100 ปี การ
ฝึกหัดมวยไทยหลวงพ่อวัดปากน้ํา สถาบันราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

15,000    ทุนภายนอก 

2.4 มูลนิธิสมาคมศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

2,000    ทุนภายนอก 

2.5 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน งาน
เชื่อมแม็ก 

12,000     

2.6 วัสดุงานประกอบเตียง จํานวน 30 เตียง      

2.7 ตู้เก็บวัสดุ 10 ช่อง จํานวน 3 ตู้      

รวมเป็นจํานวนเงนิ (บาท)      

ตารางท่ี 6 งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 
 
 

2.   แนวทางการพัฒนาครพูันธุ์บึง   
ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

พบว่าแนวทางในการพัฒนาแบ่งได้เป็น 3 ด้าน ดังน้ี ด้านหลักสูตร ด้านการรับสมัครนักศึกษา             
และด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ได้ผลการวิจัย ดังน้ี   
 

 

2.1 ด้านหลักสูตร  
 มีการประเมินผลหลังจากการอบรม และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมให้เหมาะสมกับ

นักศึกษา เช่น บางหลักสูตรเมื่ออบรมไปหากไม่ได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน หรือไม่ตรงกับวิชาเอกที่
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นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษาอยู่ ก็อาจทําให้หลักสูตรที่จัดอบรมให้นักศึกษาในโครงการไม่ได้
นําไปใช้ประโยชน์ ประกอบกับการวางแผนโครงการอบรมไม่มีการกําหนดตายตัว บางหลักสูตรจึงมี
การจัดอบรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ทําให้เกิดปัญหาลําดับ
ก่อนหลังในการอบรมหลักสูตร ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 2 ปีที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรที่จัดอบรม ว่าตรงตามความต้องการของนักศึกษาหรือไม่ 
หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอย่างไร ต้องการอบรมในหลักสูตรใดบ้าง เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและหน่วยงาน ชุมชน หรือสถานที่ที่
นักศึกษาจะต้องออกไปปฏิบัติงาน เช่น การอบรมการเช่ือมทิก หากขาดการฝึกฝน และขาดการลงมือ
ปฏิบัติบ่อยๆ อาจทําให้ลืมกระบวนการน้ีไป และไม่ได้นํามาใช้ในชีวิตประจําวัน อาจารย์พ่ีเลี้ยง จึง
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการอบรมเป็นโครงการอบรมการป้องกันตัวด้วยมวยไทยแทน เน่ืองจากสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง และเกิดประโยชน์ สามารถนําไปใช้ในถ่ินทุรกันดาร หรือยามเจอ
เหตุการณ์คับขันได้ นักศึกษาในโครงการไม่จําเป็นต้องมีพ้ืนฐานด้านมวยไทย ก็สามารถเข้ารับการ
อบรมฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการต่างๆ ได้ สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ ดังน้ี 

“...หลักสูตรการอบรมท่ีได้รับบางอย่างก็ตรงตามความต้องการ แต่บางอย่างไม่อยากรับการอบรม

เลย เพราะคิดดูแล้วไม่สําคัญมาก และการนําไปใช้ หาโอกาสในการนําไปใช้ได้ยาก แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์

จนลืมทักษะนั้น...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557) 

“...หลักสูตรท้ังหมดต้องผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการกําหนดหลักสูตรทําเป็นปีต่อปี 

และนําหลักสูตร เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายจากอธิการบดี เป็นผู้ให้นโยบาย ในส่วนของ

ประชาคมอาเซียน ในปีแรกโครงการไม่ได้ทําหลักสูตรตัวนี้ไว้ ในส่วนจิตวิญญาณความเป็นครูก็มีการปรับแก้และจะ

ใช้ในปีถัดไป ผมมีการให้คําปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ ให้มีการปรับโครงการ การปรับแผน เพราะบางคร้ังการเขียน

หลักสูตรไว้ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กในโครงการ หากไม่ตรงกับความต้องการ ผมให้อาจารย์ผู้ดูและผู้

ประสานงานโครงการสามารถปรับโครงการได้ แต่อยู่ในขอบข่ายของ 4 หลักสูตร...” (ทองแท่ง ทองล่ิม, 2558) 
 
 
 

หลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษา ได้กําหนดหลักสูตรเป็นรายปี และต้องผ่าน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หากหลักสูตรที่วางไว้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา                
ในโครงการ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่ให้อยู่ในขอบเขตของ 4 หลักสูตร โดยมี
การปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับงบประมาณ และความต้องการของนักศึกษา ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินโครงการ จากน้ันมีการประเมินผลสําเร็จ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม          
แต่ละหลักสูตร เพ่ือประเมินผลสําเร็จของโครงการ มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง สําหรับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง สําหรับกรรมการดําเนินงาน และภาคเรียนละ 3 ครั้ง สําหรับ
กรรมการผู้ควบคุมโครงการ เพ่ือรายงานความคืบหน้าของโครงการให้แก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์               
และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการ
วิเคราะห์ติดตามประเมินผลการอบรมแต่ละโครงการ และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
โครงการต่อไป โดยเฉพาะการกําหนดเน้ือหาในการอบรม และการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้           
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ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้มีทักษะ 
การปฏิบัติงานในโลกแห่งการทํางานจริงได้   

หลักสูตรในโครงการเน้นให้นักศึกษา ได้รับการฝึกฝนความรู้นอกเหนือจากวิชาพ้ืนฐาน  
และวิชาเอก โดยนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์           
ทั้งเกษตรแบบพอเพียง และการพ่ึงพาตนเอง เช่น การเพาะเห็ด การอนุบาลกบ การเลี้ยงไส้เดือน 
สําหรับอุปโภค และบริโภค เป็นต้น มีการเสริมความรู้ด้านช่างอุตสาหกรรม งานไม้ งานปูน งานเช่ือม             
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การเขียนแบบ และสนับสนุนให้นักศึกษาสอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ขั้นที่ 1 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ 
มาถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ในภายหน้า ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ เพ่ือให้ได้เรียนรู้และลงมือ             
ปฏิบัติจริง 

2.2  ด้านการรับสมัครนักศึกษา  
  การดําเนินโครงการครูพันธ์ุบึงใน 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับความคิดเห็นว่านักศึกษาหญิง

ก็มีความสามารถในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในโครงการได้ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาหญิง เข้ามารับการอบรมปฏิบัติ และดําเนินการจัดกิจกรรมที่ดีในโครงการเพ่ือเป็นการผลิต 
บัณฑิตหญิงที่มีคุณภาพให้กับความต้องการของสังคม และอาจเป็นการเติมเต็มทักษะหรือ
ความสามารถบางอย่างที่นักศึกษาชายไม่สามารถทําได้ ในรุ่นที่ 3 จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาหญิงเข้า
ร่วมโครงการ จํานวน 10 คน โดยไม่ให้พักรวมกับนักศึกษาชายที่อาศัยอยู่ในโครงการ แต่จะให้ไปพัก
รวมกับนักศึกษาหญิง ในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในหอพักหญิงล้วน เมื่อมีกิจกรรมในโครงการครูพันธ์ุ
บึง นักศึกษาหญิงจะเข้ามาร่วมทํากิจกรรม โดยแต่งต้ังให้ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ 
ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้หญิงเป็นผู้ดูแล นักศึกษาหญิงที่เข้ามาในโครงการ ทั้งน้ีได้เกิดผลเชิงประจักษ์ในการ
เติมเต็มในส่วนของทักษะหรือความสามารถบางอย่างที่ นักศึกษาชายที่อยู่ในโครงการไม่สามารถ          
ทําได้ อาทิ ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารการเจรจา ยกตัวอย่างการนําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากใน
โครงการไปขาย เช่น การนําไข่ไก่ หรือผักสวนครัวไปวางขายหรือติดต่อแม่ค้าในตลาดละแวกชุมชน 
แต่เดิมนักศึกษาชาย นําผลิตภัณฑ์ไปขายจะขายไม่ค่อยได้หรือสินค้าเหลือเป็นจํานวนมาก แต่พอรับ
นักศึกษาหญิง เข้ามาในโครงการ ผลตอบรับในการขายผลิตภัณฑ์กลับขายดีจนหมดและมีแม่ค้าใน
ตลาดสั่งสินค้าที่นักศึกษา ผลิตได้เป็นลูกค้าประจํา สะท้อนให้เห็นว่าการรับนักศึกษาหญิงเข้ามาใน
โครงการเป็นการเติมเต็มด้านทักษะและการใช้ชีวิตของนักศึกษาเดิมที่มีแต่นักศึกษาชายได้จริง 

“... ปัญหาหลักๆ คือการใช้ชีวิตร่วมกัน แรกๆ มีปัญหาด้านท่ีพักแต่เม่ือโครงการพร้อม ก็มีนโยบาย
รับเพ่ิม โดยรับเป็นนักศึกษาหญิง...” (ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช, 2558) 

ปัจจุบันจึงมีการเปิดรับนักศึกษาหญิง เข้ามาร่วมโครงการจํานวน 10 คน โดยให้พัก
อาศัยภายในหอพักหญิง ในการดูแลของโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ตามแนวพระราชดําริ 
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2.3 ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ 
     นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครูพันธ์ุบึง ได้รับการบ่มเพาะ ฝึกฝนด้านทักษะงานช่าง          

งานเกษตร และใช้ชีวิตร่วมกันในอาคารครูพันธ์ุบึง นําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาบริเวณที่พัก 8 ไร่               
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จนสื่อมวลชนสนใจเข้ามานําเสนอโครงการออกสู่
สาธารณชน สกู๊ปข่าวครูพันธ์ุบึง 30 นาทีทางช่อง 9, ข่าวการดํานาครูพันธ์ุบึง Thai PBS ในวันชาวนา
แห่งชาติ, ข่าวกรมประชาสัมพันธ์กาญจนบุรี ชีวิตครูพันธ์ุบึง, สกู๊ปข่าวครูพันธ์ุบึง รายการเป็นข่าวเช้า
นี้ช่อง 3 HD 15 นาที, เร่ืองเด่นเย็นน้ี ช่อง 3 และรายการเป็นข่าวเช้าน้ีสัญจร ช่อง 3SD รายงานสด
เกาะติดชีวิตนักศึกษาครูพันธ์ุบึง เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงสลับกับข่าวเช้าประจําวัน นักศึกษามีจิตอาสา            
ในงานสาธารณะส่วนรวม ในชุมชนจนได้รับการยกย่อง รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษาในโครงการ
มากกว่า 3.00 ทุกคน แสดงให้เห็นถึงโครงการได้พัฒนานักศึกษาที่มีความประพฤติดี ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน 
เพ่ือจบไปเป็นครูพันธ์ุบึงนักพัฒนาภายใต้ความขาดแคลน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ภาพสื่อมวลชนเข้ามาทําข่าวโครงการครูพันธ์ุบึง ท่ีมา : ครูพันธ์ุบึง, เข้าถึงเม่ือ 3 กรกฎาคม 2559,  

เข้าถึงได้จาก http://krupunbueng.mcru.ac.th/news_punbueng.php  
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ภาพท่ี 10 ภาพสื่อมวลชนเข้ามาทําข่าวโครงการครูพันธ์ุบึง ท่ีมา : ครูพันธ์ุบึง, เข้าถึงเม่ือ 3 กรกฎาคม 2559, เข้าถึง
ได้จาก http://krupunbueng.mcru.ac.th/news_punbueng.php   

 
 
 
 

“...บุคคลภายนอกได้รู้จักโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยมีการพูดคุยประชาสัมพันธ์ จนมีสื่อ

ระดับประเทศ สถานีโทรทัศน์ ได้มาถ่ายทํารายการ เม่ือโครงการมีผลงานก็มีผู้สนใจ มาถ่ายทํารายการ                    

โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องจ้าง ล่าสุดเป็นช่อง 3HD ซ่ึงโครงการมีคุณค่าในตัวของมันเอง ซ่ึงเด็กในโครงการนี้ได้รับ         

การจ้างเข้าไปเป็นครูโครงการในพระราชดําริ โครงการนําร่องท่ีจังหวัดนครราชสีมา...” (ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช, 2558) 

มีการติดตามประเมินผลโครงการจากผลการเรียนของนักศึกษาครูพันธ์ุบึง ผลการ
ดําเนินกิจกรรมจากรูปเล่มการประเมินผลโครงการตามกิจกรรมในโครงการ และจะมีการประเมินผล
การดําเนินงานในช่วงเวลาสิ้นปี 2558 โดยการวิจัยประเมินโครงการครูพันธ์ุบึง เพ่ือให้เห็นผลในทาง
วิทยาศาสตร์สามารถวัดได้ จากจํานวนนักศึกษา 40 คน และกลุ่มประชากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในด้าน  
การติดตามผลน้ัน มีหน่วยงานหลายแห่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานเก่ียวกับโครงการ และมีการออกสื่อ
ต่างๆ สิ่งเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าโครงการที่ได้ดําเนินไปนั้น เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ           
ของสังคม 
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ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในโครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน           
จอมบึง     

จากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในโครงการครูพันธ์ุบึง ผู้วิจัยได้ใช้

วิธีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT ANALYSIS) ดังน้ี 
 

 

 

 1. ปัญหาด้านคนหรือบุคลากร จากการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านบุคลากรมีผลให้
โครงการไม่สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ทั้งหมด  

 
 
 
 

จุดแข็ง (Strong) 

-  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ 

เช่น  คอมพิว เตอ ร์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 

เกษตรกรรม  ปศุสัต ว์  ช่าง อิ เล็กทรอนิกส์  และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

- โครงการครูพันธ์ุบึง สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้

ต้นแบบด้านการพัฒนาและผลิตครู 

 

จุดอ่อน (Weak)  

-  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตาม 

       กฎกติกาในการอยู่ร่วมกันอย่างเคร่งครัด 

-   นักศึกษาชายมีทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์ในการ

ค้าขายผลิตภัณฑ์น้อย 

-   อาจารย์พ่ีเลี้ยงมีจํานวนน้อย และมีภารกิจด้านงาน

สอน และงานอ่ืนๆ มาก 

-   ไม่มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงผู้หญิง  

-   บุคลากรยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการมากนัก  

โอกาส (Opportunity)       

-    เป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานท้ังภายใน และ

ภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

เพ่ิมมากข้ึน 

-    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการสนับสนุน

โครงการครูพันธ์ุบึง อย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรค (Threat) 

-  งบประมาณในการจ้างบคุลากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด 

 

 

“...สิ่งใดเป็นปัญหามากท่ีสุดท่ีทําให้โครงการไม่ประสบผลสําเร็จ 1. คือนิสัยของนักศึกษาท่ีไม่ปฏิบัติ

ตามกฎกติกา 2. ตัวอาจารย์ท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแล 3. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย แต่ปัจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ

ตัวนักศึกษา...” (ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช, 2558) 
 
 
 
 
 

“...สัดส่วนสําหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาและนักศึกษาเพียงพอแล้วไม่ควรรับนักศึกษาเพ่ิม เนื่องจาก
สัดส่วนพอดีแล้ว ท่ีสําคัญอาจารย์ท่ีปรึกษาในโครงการนี้เป็นคุณสมบัติท่ีค่อนข้างหายากในการท่ีจะมาดูแลนักศึกษา
โครงการนี้ คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีดูแลโครงการ 1. ต้องเป็นคนโสด เพราะจะได้มีเวลาทํากิจกรรมกับเด็ก 2.                   
มีความรักต่อวิชาชีพ งานช่าง งานเกษตร 3. สามารถใช้ชีวิตกับนักศึกษาได้ เป็นครูพ่ีเลี้ยงเป็นท่ีปรึกษาของนักศึกษา
ในโครงการได้ ซ่ึงเป็นกลไกท่ีขับเคลื่อนครูพันธ์ุบึงให้เข้มแข็ง หากขาดครูพ่ีเลี้ยง โครงการน้ีไม่สามารถเข้มแข็งได้จะ
ตอบได้เพียงนโยบายครูพ่ีเลี้ยง มี 2 คน คนแรก คอยดูแลเรื่องการอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อีกคน             
คอยดูเรื่องความเป็นอยู่ และด้านการเกษตร การใช้ชีวิต เนื่องจากอาจารย์ท้ังสองท่านติดภารกิจด้านการเรียนการ
สอน ทําให้มีเวลาในโครงการน้อยลง คิดว่าควรจะมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพิ่มข้ึนในอนาคต...” (วสันต์ นาคเสนีย์, 2558) 
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“...ตอนนี้ประสบปัญหาไม่มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงผู้หญิง  โดยให้นักศึกษาหญิงรุ่นแรกพักกับนักศึกษาหญิง

ในโครงการบัณฑิตคืนถ่ินในหอพักหญิง อยากให้สัดส่วนเท่าๆกันท้ังชายและหญิง แต่ก่อนโครงการมีแต่นักศึกษาชาย 

นักศึกษาชายไม่สามารถท่ีจะนําผลิตภัณฑ์ขาย แต่พอมีนักศึกษาหญิงเข้ามา นักศึกษาหญิงมีความถนัดในการขาย

ผลิตภัณฑ์ เป็นการเติมเต็มในบางส่วนท่ีนักศึกษาชายไม่ถนัด ทําให้การขายผลิตภัณฑ์กว้างข้ึน นักศึกษาหญิงจะถนัด

ค้าขายและการตลาด...” (วัชระ นิลเพชร, 2558) 

“...ขาดความเอาใจใส่จากอาจารย์ และตัวนักศึกษาเอง ทราบดีว่ามันจําเป็นอย่างมากท่ีต้องร่วมกัน

ท้ังสองฝ่าย แต่ท่ีผ่านมาไม่รู้สึกคิดว่าท้ังสองฝ่ายยังไม่เต็มท่ีในความคิดส่วนตัวคิดว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึก ว่าอีกฝ่ายยังไม่

เต็มท่ีเลยไม่มีฝ่ายใดเต็มท่ีสักฝ่ายในมุมมองส่วนตัว...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557) 

โครงการครูพันธ์ุบึง มีการวางแผนโดยเน้นด้านการบริหารบุคลากรมาเป็นอันดับแรก    
จากแผนงานทําให้ทราบปัญหาด้านบุคลากรยังขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจารย์ผู้
ควบคุมไม่มีเวลาเพียงพอให้แก่นักศึกษา และการกํากับดูแลยังไม่เข้มงวด ทําให้การดําเนินงานไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากนัก ในส่วนของนักศึกษาที่เข้าโครงการน้ันมีนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
กติกา ตามท่ีโครงการวางไว้ และในส่วนของอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ดูแลนักศึกษาในโครงการมีภารกิจในด้าน
การศึกษาต่อและภารกิจส่วนตัว ทําให้ขาดเวลาในการเข้ามาพักอยู่อาศัยและคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้
นักศึกษาในโครงการอย่างใกล้ชิด 

2.   ปัญหาด้านเงินหรืองบประมาณ มีผลในการดําเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะการวางหลักสูตร
เพื่อให้นักศึกษาในโครงการได้รับประโยชน์สูงสุด 

 จุดแข็ง  (Strong) 

-  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการรายงานผล

การประเมินโครงการครูพันธ์ุบึง ต่อสภามหาวิทยาลัย 

เ พ่ือประกอบการขออนุ มัติงบประมาณ  จึงได้รับ

งบประมาณจากสํานักงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการ

ครูพันธ์ุบึง อย่างต่อเนื่องทุกปี 

จุดอ่อน (Weak)  

-  งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ

ใช้จ่ายภายในโครงการ เช่น การจัดหลักสูตร

อบรมให้แก่นักศึกษา  

-  อาคารท่ีพักอาศัยไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

โอกาส (Opportunity)   

- โครงการครูพันธ์ุบึง เป็นโครงการผลิตครูแบบให้ทุน  

ในการศึกษาตลอดหลักสูตรทําให้มีนักศึกษาสนใจเข้า

ร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก 

อุปสรรค (Threat) 

- งบประมาณท่ีได้รับ มีจํานวนเท่ากันทุกปี ทําให้

ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับ

นักศึกษารุ่นใหม่ท่ีเข้ามาในโครงการ 
 

“...ปัญหาคนสําคัญท่ีสุด รองลงมาเรื่องงบประมาณ หลายอย่างสามารถสร้างได้โดยไม่ใช้งบประมาณ 

เช่น ความกระตือรือร้น ก็สามารถจะสร้างได้ ควรจะสร้างคนข้ึนมา หากมีงบประมาณแต่ทํากิจกรรมหรือโครงการ        

ท่ีไม่ตรงก็จะเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ ทุกอย่างท่ีจัดจะให้นักศึกษาลงแรงก่อนหากเป็นไปตามเป้าหมาย ถึงจะมีการ

นํางบประมาณเข้ามาช่วยเสริมในการซ้ืออุปกรณ์อํานวยความสะดวกเข้ามาช่วยเหลือ...” (วชัระ นิลเพชร, 2558)     
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“...ส่วนตัวคิดว่างบประมาณไม่พอ มีกิจกรรมหลายอย่างท่ีอยากให้นักศึกษาทํา แต่งบประมาณ              

ไม่เพียงพอ เพราะนักศึกษาต้องมีการหักเงินเข้าโครงการเพ่ือใช้ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค เช่น น้ํายา ขัดห้องน้ํา หรือ

น้ํามันเคร่ืองตัดหญ้า หรือกิจกรรมท่ีเด็กอยากทํา ต้องมีการประชุมกัน เพ่ือเอาเงินกองกลาง เรียกว่างบบ้าน ไปทํา

กิจกรรม แต่เงินกองกลางก็ไม่พอ การจะพานักศึกษาไปดูงานก็ไม่สามารถพาไปได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณ...” 

(วัชระ นิลเพชร, 2558) 

“...จํานวนนักศึกษารุ่นท่ี 1 เป็นรุ่นทดลอง กําหนดไว้ 20 คน มีการออก เหลือ 18 คน พอมารุ่นท่ี 2 

เนื่องจากเป็นงบประมาณแผ่นดิน จึงต้องเอาผลความสําเร็จของโครงการไปเสนอ เพ่ือของบประมาณมาให้รุ่นท่ี 2 

เนื่องจากรุ่นท่ี 1 ผลงานยังไม่มากมายนักทําให้งบประมาณท่ีได้มาค่อนข้างน้อย จึงรับนักศึกษาแค่ 10 คน ปัญหาอยู่

ท่ีว่าเม่ือรุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2 เข้ามาจํานวนนักศึกษารวมกันเกือบ 30 คน เรือนนอน ไม่เพียงพอต่อการพักอาศัย           

จึงมาดําเนินการเต็มรูปแบบในรุ่นท่ี 2 รุ่นท่ี 1 ยังไม่พร้อม และยังไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร...” (วสันต์ นาคเสนีย์, 2558) 
 
 
 
 

การดําเนินโครงการครูพันธ์ุบึง จะต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกปี ซึ่งโครงการ        
ครูพันธ์ุบึง อยู่ในระยะเริ่มต้นโครงการจึงยังมีผลงานไม่มากนัก งบประมาณที่ได้รับจึงมีจํานวนจํากัด 
เกิดผลกระทบกับด้านต่างๆ เช่น จํานวนการรับสมัครนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ด้านหลักสูตรที่จะ
จัดอบรมให้แก่นักศึกษา และด้านที่พักอาศัยไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา เป็นต้น 

3. ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ สวัสดิการด้านที่พักอาศัยและการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต         
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา  

จุดแข็ง  (Strong) 
-   มีสถานท่ีฝึกและผลิตครู (แบบปิด) ฝึกทักษะทางด้าน

วิชาชีพยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

 

จุดอ่อน (Weak)  
-  ระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวย

ต่อการเรียน รู้ของนักศึกษาภายในท่ีพักไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 

-   อาคารสถานท่ีในโครงการไม่เพียงพอกับจํานวน
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

โอกาส (Opportunity)   
-    ในประเทศไทย มีโครงการตามแนวพระราชดําริ  

มีปราชญ์ชาวบ้าน หรือชุมชนตัวอย่างจํานวนมาก  
ท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ 

  

อุปสรรค (Threat) 
- เนื่องจากสถานท่ี และสาธารณูปโภคในโครงการ

มีอย่างจํากัด การเปิดรับสมัครนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการจึงต้องคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีโดดเด่นเข้ามาในโครงการ 

- สถานท่ีพักอาศัยของนักศึกษาในโครงการอยู่
ห่า ง ไกล  ทํ า ใ ห้ ไ ม่สามารถติด ต้ั งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตได้ ส่งผลต่อการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม ในช่วงท่ีนักศึกษาพักอาศัยในบ้านพัก
ของโครงการ 
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ภาพท่ี 10 ท่ีพักนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง 

 

 

 

“...ท่ีพักและสาธารณูปโภค ท่ีพักค่อนข้างคับแคบสําหรับนักศึกษา เด็กก็เลือกท่ีจะออกไปอยู่หอพัก
ข้างนอก เด็กบางคนพักอยู่ข้างนอกแต่รับผิดชอบงานข้างในดีมาก เรียกประชุมทุกครั้งก็มา ในส่วนท่ีดี ก็คือสามารถ
นําทรัพยากรท่ีไม่ได้ใช้ไปให้นักศึกษาท่ีพักในโครงการใช้แต่มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการสร้างท่ีพัก เพราะนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 5 จะออกฝึกสอนไม่ได้เข้ามาพัก  ในโครงการทําให้มีท่ีพักว่าง แต่บางครั้งก็มีสัมภาระ หรือเสาร์-อาทิตย์ ก็มี
การกลับมา เตียงสองชั้นค่อนข้างแออัด การระบายอากาศค่อนข้างร้อน พ้ืนท่ีใช้สอยและการใช้เก็บสัมภาระ ไม่
เพียงพอ ไม่มีสถานท่ีให้สําหรับศึกษาหาข้อมูลและอ่านหนังสือ แต่มีแพลนจะทําห้องพักอาจารย์พ่ีเลี้ยงเป็นห้อง
สําหรับค้นคว้า และอ่านหนังสือ...” (วัชระ นิลเพชร, 2558) 

“...สถานท่ีแคบเกินไป แหล่งเรียนรู้ในบ้านไม่ดีเท่าท่ีควร เช่น อินเตอร์เน็ต ในการสืบค้นงานต้อง
ออกไปใช้งานข้างนอก ซ่ึงเสียเวลาในการเดินทาง และขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2558) 

จากการสัมภาษณ์พบว่าปัญหา คือ สวัสดิการในด้านสถานที่พัก มีนักศึกษาบางส่วนได้
ไปอาศัยอยู่ด้านนอก  เน่ืองจากท่ีพักคับแคบ ขาดสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนที่ใช้สอยในการวาง
สัมภาระ และไม่มีอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือหาข้อมูลประกอบการเรียน  ซึ่งทางอาจารย์
ประจําโครงการ ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหา ดังน้ี 

“...สาเหตุท่ีเด็กไปพักข้างนอกเพราะไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ และไม่มีท่ีให้เด็กอ่านหนังสือ ระบบ

อินเตอร์เน็ต ได้ติดต่อผู้ให้บริการท้ังหมดแล้ว แต่เนื่องจากท่ีพักอยู่ปลายสาย เลยไม่แนะนําให้ติดต้ังเพราะสัญญาณ

จะอ่อนมาก สาเหตุน้ีก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีผมในฐานะอาจารย์พ่ีเลี้ยงไม่ได้เข้ามาพักกับเด็กในโครงการ เนื่องจากต้องมี

การเตรียมการสอน ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาข้อมูล  เพ่ือใช้ในการเตรียมการสอน ซ่ึงผู้บริหารได้วาง

แนวทางในการแก้ไขคือการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเตรียมการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับระบบอินเตอร์เน็ต...” (วัชระ 

นิลเพชร, 2558) 
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“...จากการสัมภาษณ์นักศึกษายังมีปัญหาท่ีพักคับแคบ ไม่มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้งาน หลังจากท่ีปรับ
ระบบเครือข่ายจะมีการกระจายไปท่ัวถึงท้ังหมด ในงบประมาณ 18 ล้านบาท ส่วนท่ีพัก อาจไม่ต้องเพราะต่อไปจะ
ทําหอพักให้...”  (ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช, 2558) 

เมื่อผู้บริหารได้รับทราบถึงปัญหาของนักศึกษา จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุง
ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึง และมีแผนสร้างที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษาในโครงการ
เพ่ิมเติม 

 4. ปัญหาด้านการจัดการ  นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจําเป็นต้องอาศัยกินนอนอยู่ด้วยกัน 
การจัดการที่พักภายในโครงการ จึงมีผลกับความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

จุดแข็ง  (Strong) 
- โครงการครูพันธุ์บึง เป็นโครงการผลิตครูแบบปิด 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต้องพักอาศัย และกิน
นอนอยู่ด้วยกัน ทําให้เกิดการสร้างระเบียบวินัย 
เคารพกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้  และเป็นการฝึกการปรับตัว
เพ่ืออยู่ในสังคมมีน้ําใจ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ถ้อย
ทีถ้อยอาศัยกันตลอดเวลาท่ีอยู่ในโครงการ 

 

จุดอ่อน (Weak)  
- นักศึกษาของโครงการค รู พัน ธ์ุบึ ง  มาจาก

หลากหลายสาขาวิ ช า  และต่ า งคณะกั น  
จึงมีเวลาเรียน และเวลาว่างในการทํากิจกรรม
แตกต่างกัน ทําให้เวลาท่ีจะมาร่วมทํากิจกรรม
ของโครงการครูพันธ์ุบึง หรือปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้
กําหนดไว้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ได้ 

-  มี นั กศึ กษาบา งส่ วน  ไ ม่ เ ข้ า ม า พักอาศั ย  
ในบ้านพักท่ีโครงการจัดไว้ให้ เนื่องจากสถานท่ี
พักคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการพักอาศัยของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

โอกาส (Opportunity)   
-   นั ก ศึ กษ าบ า ง ส่ ว น ท่ี ไ ม่ เ ข้ า พั ก ใ น บ้ า น พั ก ท่ี

มหาวิทยาลัยจัดให้ ทําให้ลดความแออัดในสถานท่ี
พักได้บางส่วน  

-   นักศึกษาใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เป็นประโยชน์ใน
กา รศึ กษาหาความ รู้ จ ากแหล่ ง กา ร เ รี ยน รู้ ท่ี
มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ 

-   นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการครูพันธ์ุบึง จะได้รับใบ
เกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย เม่ือสําเร็จการศึกษา  

อุปสรรค (Threat) 
- ข า ดอ า จ า ร ย์ พ่ี เ ลี้ ย ง  ใ น ก า ร เ ข้ า ม า ดู แ ล  

และ ใช้ ชี วิ ต ก า ร เป็ นอ ยู่ ร่ ว มกั บนั กศึ กษา  
ในโครงการอย่างใกล้ชิด 

- ไม่มีอัตราบรรจุรองรับโดยตรง เม่ือนักศึกษา
สําเร็จการศึกษา 

 
 

 
“...ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบางอย่างกลับแย่ลงทุกคน ความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีภายในบ้านน้อยลง บางคนไม่มี บางคนขาด บางคนไม่เข้ามา บางคนอยู่หอนอก บางคนไม่สนใจ 

บางคนไปๆ มาๆ บางคนอยู่ตลอด บางคนไม่ชอบหน้ากัน มีหลายๆ ปัจจัยท่ีทําให้บ้านเราเป็นแบบนี้ บ้างก็เป็น

เพราะว่าขาดความรับผิดชอบจากตัวเอง บ้างก็เพราะว่าทําบ่อยไปจนเหนื่อย บ้างก็เพราะขาดผู้ใหญ่เข้ามาดูแล 

เพราะการสนับสนุนน้อยลง...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557) 
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คนที่แตกต่างกันเมื่อได้มาอยู่ร่วมกันก็จะเกิดปัญหาที่หลากหลาย เช่น บางคนพักในบ้าน 
บางคนพักนอกบ้าน บางคนไม่เข้าร่วมกิจกรรม บางคนไม่ช่วยทําความสะอาดที่พัก เป็นต้น การ
แก้ปัญหาจึงควรมีการจัดการแบ่งความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ ให้เข้มงวด และชัดเจน   

4.1 ปัญหาความคาดหวังด้านอาชีพ  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาต้องการบรรจุเป็น
ข้าราชการครูจึงอยากให้โครงการครูพันธ์ุบึงมีการส่งเสริมการให้ความรู้เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ให้มากข้ึน
เกี่ยวกับความรู้ในด้านการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในด้านทักษะต่างๆ เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การสอบแข่งขันเพ่ือสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู  

 

 

 

 

 

จุดแข็ง  (Strong) 
-   เป็นโครงการผลิตครูแบบปิด ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไม่

เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการผลิตครูใน
โครงการครูพันธ์ุบึง 

-   เป็นโครงการท่ีสอนทักษะทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพยึดตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดอ่อน (Weak)  
- เม่ือสําเร็จการศึกษาจากโครงการแล้ว นักศึกษา

ต้องไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการครู
เอง ไม่สามารถท่ีจะบรรจุได้เลย 

 

โอกาส (Opportunity) 
-    เกิดการร่วมมือทําความตกลงในการสนับสนุนการ

เรียนการสอนและแนวทางในการสนับสนุนให้
นักศึกษาท่ีร่วมโครงการในการสอบบรรจุ เป็น
ข้าราชการครู กับองค์การท่ีเกี่ยวข้องภายนอก
มหาวิทยาลัย 

-   มีการสนับสนุนให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการผ่าน
การทดสอบเพื่อได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

อุปสรรค (Threat) 
- ไม่มีการสนับสนุนจัดสรรอัตราในการบรรจุเป็น

ข้าราชการครูให้กับนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
จากส่วนกลาง(กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
 
 

 

 
 

“...อยากให้ทางมหาวิทยาลัยรับประกันว่า เม่ือนักศึกษาทุนครูพันธ์ุบึงสําเร็จการศึกษาแล้วก็ควรท่ีจะ
ได้รับการบรรจุเป็นครูเลย โดยไม่ต้องสอบแข่งขันกับคนอ่ืน หรือให้มีงานรองรับเม่ือจบ...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 
2557)    

“...มีการจัดหาโรงเรียนให้แก่นักศึกษาได้บรรจุ หรือสอนเม่ือจบการศึกษา...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 
2557)    

 “...คาดหวังว่าจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากโครงการน้ี รวมไปถึงตําแหน่งงาน ท่ีรองรับเม่ือ
จบการศึกษาไปแล้ว...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)    

“...มีความสามารถเพียบพร้อม ออกไปพัฒนาภูมิลําเนา และโอกาสบรรจุรับราชการครู...”  
(สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)    

นักศึกษามีความคาดหวังว่าเมื่อจบออกไปแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นครู เพ่ือจะได้นํา
ความรู้และทักษะต่างๆ ที่ฝึกในโครงการไปใช้ให้เป็นประโยชน์ รวมถึงคาดหวังให้โครงการได้
ดําเนินการต่อไปเพ่ือประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ ดังน้ี 
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“...หวังให้โครงการนี้ดําเนินตลอดไป เพราะโครงการนี้มีประสิทธิภาพจริงๆ เป็นประโยชน์จริงต่อ

นักศึกษาท่ีได้รับทุน...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)    

“...เป็นโครงการท่ีดี มีอาจารย์แนะนําให้เข้าร่วม ได้รับความรู้ในทักษะต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการใช้
ดํารงชีวิตในอนาคต...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)    

“...ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี ช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน สอนวิชาชีพต่างๆ ท่ีไม่เน้นเรื่องการเรียนเพียง
อย่างเดียว...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)    

“...เรียนฟรี ไม่เสียค่าเทอม มีค่าครองชีพในแต่ละเดือน มีโอกาสพบปะเพื่อน พ่ีต่างสาขา มีเพ่ือน
มากขึ้น...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)    

ในส่วนของอาจารย์ประจําโครงการมองว่า ยังไม่มีการบรรจุนักศึกษาในขณะน้ี แต่มีการ
วางแผนในระดับนโยบายให้เด็กได้เข้าไปอยู่ในโครงการครูพันธ์ุใหม่ เพ่ือมีโอกาสบรรจุเป็นครูได้ 
สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ ดังน้ี 

“...เด็กในโครงการจบไปไม่ได้บรรจุเลย มหาวิทยาลัยได้มีการดูนักศึกษาครูพันธ์ุบึง ดันเข้าไปใน
โครงการครูพันธุ์ใหม่ แต่อยู่ในระดับนโยบาย แต่เด็กท่ีจบจากโครงการมีความเก่งอยู่แล้ว สามารถสอบแข่งขันได้แต่
หากได้โครงการครูพันธ์ุใหม่ จะเป็นการช่วยท่ีดีมาก โครงการครูพันธ์ุใหม่คือโครงการที่เด็กจบมาแล้วจะหาท่ีบรรจุให้ 
และจะมีการผลักดันในรุ่นท่ี 4 เข้าโครงการครูพันธ์ุใหม่...” (วสันต์ นาคเสนีย์, 2558) 

“...นักศึกษาต้องมีการศึกษาว่าท่ีไหนมีเปิดรับและต้องเตรียมตัวให้พร้อม ในเร่ืองของอัตราบรรจุต้อง

มีการร่วมมือกับหลายภาคส่วน ในอนาคตจะมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในเขตพื้นท่ี เช่น มีครู

จบท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี หรือเคยเป็นศิษย์เก่า ก็จะเปิดบรรจุให้กับโรงเรียนนั้น ต้องมีการร่วมมือกับ สพฐ….” (ชัยฤทธ์ิ

ศิลาเดช, 2558) 

“...ขณะนี้รัฐบาลกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ การผลิตครูระบบปิด ซ่ึงโครงการครูพันธ์ุบึง  ทํามา
ก่อน ตั้งแต่ปี 2556 รุ่นแรก รับนักศึกษาจํานวน 20 คน ปัจจุบันเหลือ 18 คน รุ่นท่ีสองรับ 10 คน เหลือ  8 คน รุ่น
ท่ีสามรับ 14 คน โดยรับผู้หญิง 10 คน และผู้ชาย 4 คน เอาไปทดแทน รุ่น 1 และ 2 ท่ีออกจากโครงการไป ตอนนี้มี
นักศึกษาท้ังหมด 40 คน ผู้ชาย 30 คน ผู้หญิง 10 คน  ซ่ึงโครงการครูพันธุ์บึงสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลท่ีกําลัง
จะปฏิรูปว่าโครงการศึกษาครู  มีนโยบายในการผลิตครูในระบบปิด ซ่ึงของเราจะเป็นต้นแบบในการผลิตครูในระบบ
ปิด แต่ของรัฐบาลจะไม่เหมือนโครงการครูพันธ์ุบึง ไม่จําเป็นต้องมากินนอนแต่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เสนอไปว่า
เก่งด้านไหน แล้วให้แต่ละมหาวิทยาลัยผลิตครูท่ีเก่งด้านนั้น จบไปมีงานทําได้บรรจุเลย ในส่วนของโครงการครูพันธ์ุ
บึงนั้น ไม่มีอัตราในโรงเรียนให้นักศึกษาบรรจุ มีเพียงทุนการศึกษา และสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ เดือนละ 2,000 บาท 
และมีโครงการอบรมเสริมให้ปีละ 4 หลักสูตร เทอมละ 2 หลักสูตร การอบรมแต่ละหลักสูตรจะมีวุฒิบัตรให้ ซ่ึง
นักศึกษาท่ีจบไปนั้นไม่ได้มีแค่ใบปริญญา แต่จะมีวุฒิบัตรหลักสูตรต่างๆ ท่ีได้ฝึกอบรมไปด้วย วุฒิบัตรบางหลักสูตร
มหาวิทยาลัยออกให้บางหลักสูตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานออกให้...” (ทองแท่ง ทองล่ิม, 2558) 

 
 
 

 

การบรรจุนักศึกษาเข้าเป็นครู จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งในอนาคต
จึงต้องดูว่ามีการปฏิรูปการศึกษาไปในทิศทางใด สิ่งสําคัญคือ นักศึกษาต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม 
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ส่วนที่ 3  อัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง           
จนสะท้อนเป็นที่ปรากฏและยอมรับของผู้พบเห็น   

3.1  อัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครูพันธุ์บึง 

 
 
 
 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครูพันธ์ุบึง เป็นนักศึกษาสายวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต จึงถูกฝึกฝนให้มีทักษะในการเอาตัวรอดบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด นักศึกษา
จึงมีความขยันในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เพ่ือนําผลผลิตที่ได้มาบริโภค เมื่อเหลือจากการบริโภคก็นํา
ผลผลิตที่ได้ออกจําหน่าย มาเป็นเงินกองกลางเพ่ือใช้จ่ายในการจ่ายค่านํ้า ค่าไฟ เครื่องอุปโภคบริโภค
ต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ ซึ่งจะแตกต่างจากนักศึกษาทั่วไปที่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากครอบครัว 
โดยไม่ต้องประกอบอาชีพระหว่างเรียน อีกทั้งเมื่อเป็นนักศึกษาสายวิชาชีพครู นักศึกษาได้รับการ
ฝึกอบรมด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพด้านต่างๆ เช่น ด้านงานช่าง ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า และ
คอมพิวเตอร์ ด้านเกษตรกรรม การปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ วัว เลี้ยงปลานิล เลี้ยงแพะ นักศึกษา
ต้องแสวงหาความรู้นอกเหนือจากโครงการที่ได้รับเพ่ือสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครู ตามเป้าหมาย
ของนักศึกษาที่เข้ามาร่วมโครงการ 

ผู้วิจัยจึงรวบรวม ความหมายของอัตลักษณ์โครงการครูพันธ์ุบึง ในทรรศนะของบุคลากร
และนักศึกษา ดังน้ี 

“...ครูท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีรากเหง้ามาจากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ไม่มีท่ีไหนเก่งวิชาการ วิชาเอก 
มีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง มีทักษะความสามารถด้าน ทางช่าง ช่างไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ทุกช่างท่ีมหาวิทยาลัย
เปิดสอน มีความรู้ด้านไอทีและเก่งด้านภาษา...” (ชัยฤทธ์ิ ศิลาเดช, 2558) 

“...มุ่งเน้นด้านไฮ-ทัช (Hi touch) คือ การใช้ฝีมือ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง              
ปลูกผักสวนครัว สมุนไพร ไม่ต้องไปซ้ือหา ใช้จอบ เสียม พรวนดิน เลี้ยงเป็ด ไก่ วัว หมู  ทําอุตสาหกรรมประเภทก่อ
อิฐ ฉาบปูน ซ่อมมอเตอร์ไซด์ ซ่อมวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างปูน และช่าง
ต่างๆ ตามแบบฉบับฝีมือแรงงาน ไฮ-เทค (High Technology) คือ เก่งในเร่ืองเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
ระบบต่างๆ และสามารถซ่อมเบื้องต้นได้เพ่ือให้อยู่ในชุมชน สามารถเป็นผู้นําชุมชน ช่วยเหลือดูแลซ่อมแซมให้ชุมชน
ได้...”  (ชาญชัย ยมดิษฐ์, 2558) 

“...เม่ือนักศึกษาจบไปมองว่าจะมีอัตลักษณ์ด้านใดในตัว ก็จะมี ทูอินวัน และทรีอินวันในตัวของ
นักศึกษา เป็นผู้นํา กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความสามารถหลายๆ ด้านในตัว และมีอัตลักษณ์ตามนโยบาย               
ของมหาวิทยาลัย คือ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน ซ่ึงนักศึกษาทุกคนควรมี แต่นักศึกษาครูพันธ์ุบึงจะมีอะไรท่ีพิเศษกว่า เช่น 
ประสบการณ์ มาจากครอบครัวตัวเองบ้างในบางเร่ือง และความรู้ท่ีมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมเข้าไปให้...” (ทองแท่ง  
ทองล่ิม, 2558) 

“...มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าท่ีตนเอง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สามารถเปิดโลกทัศน์ของตัวเองได้ อยู่อย่าง
พอเพียง...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)    

“...มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบสูง มีวินัยสูง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เข้ากับผู้อ่ืนได้ ซ่ือสัตย์สุจริต...” 
(สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)    
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“...รอบรู้วิชาชีพอ่ืน นอกจากวิชาชีพครู เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างอลูมิเนียม มีความรับผิดชอบมีความเป็น
ผู้นํา และอดทน...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)    

“...ครูพันธ์ุบึงต้องทําได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิชาการ หรืออาชีพ มีความอดทน มีจิตอาสา พัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)    

“...ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สู้งาน ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ อดทน จิตอาสา มุ่งม่ันพัฒนา...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 
2557)    

 “...รับผิดชอบ, ทุ่มเท, ซ่ือสัตย์, สุจริต, ขยัน, อดทน, มีจิตสาธารณะ, สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้
...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)   

 สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ของครูพันธ์ุบึง หมายถึง นักศึกษาที่มีความรู้ด้าน ไฮ-ทัช               
(Hi touch) มีทักษะด้านช่าง กับ Hi-Tech คือ ความรู้ด้านเทคโนโลยี สามารถผลิตสื่อได้ คาดหวังให้
นักศึกษาในโครงการ เป็นครูนักพัฒนา สามารถท่ีจะพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญให้มี
ประสิทธิภาพทั้งการเรียน และการสอน โดยอยู่บนทรัพยากรเท่าที่มี ครูที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ สอนได้ทั้งวิชาการ ในการศึกษา และสามารถสอนวิชาชีพให้กับนักเรียน สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตในภายหน้าได้ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ บนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ มีความขยันอดทนแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และไม่มีสาธารณูปโภคท่ี
อํานวยความสะดวก มีความซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความประพฤติ การปฏิบัติงาน มีจิต
อาสาในการช่วยเหลือผู้อ่ืนรวมถึงมีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ 

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับนอกจากใบปริญญาบัตรแล้ว ยังมีวุฒิบัตรหลักสูตรต่างๆ ที่ได้
ฝึกอบรม ซึ่งบางหลักสูตรออกโดยมหาวิทยาลัย และบางหลักสูตรออกโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

“...ตั้งแต่ผมมาอยู่โครงการนี้ โครงการนี้สอนอะไรผมหลายๆ อย่าง คร้ังแรกท่ีผมก้าว เข้ามาอยู่ผม

คิดว่าคนอย่างผมจะทําอะไรไม่ได้เลย เช่น การทําป้ายครูพันธ์ุบึง การเชื่อมต่างๆ การปูกระเบื้อง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีผมไม่

เคยทํามาก่อน แต่พอผมได้มาลงมือปฏิบัติทําจริงจากท่ีคิดว่ายากทําไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ จากท่ีเราทําไม่ได้

เราก็ทําได้ อีกท้ังการสร้างระเบียบวินัยให้แก่ตัวเองโดยท่ีไม่ต้องมีใครคอยบังคับเราให้ทําตาม แต่ผมได้สร้าง

กฎระเบียบของตัวเองขึ้นมา จนกลายเป็นนิสัยของตัวเองเลยก็ว่าได้ เช่น ทุกเช้า เวลา 06.00 น. ผมจะต่ืนข้ึนมาให้

อาหารปลา ให้อาหารเป็ดและเก็บไข่เป็ด และตอนเย็นก็ทําเหมือนกัน จนเป็นนิสัยของตัวเองเลย โครงการนี้สอนให้

ผมมีความคิดท่ีดีขึ้น จากท่ีทําอะไรไม่เป็น ไม่มีความรับผิดชอบ ก็กลายเป็นคนมีความสามารถท่ีดีขึ้น มีกฎระเบียบ

เป็นของตัวเอง โดยท่ีไม่ต้องมีคนมาสั่ง...” (สัมภาษณ์นักศึกษา, 2557)   

“...อัตลักษณ์โครงการครูพันธ์ุบึง คนภายนอกจะเข้าใจว่าเป็นนักศึกษาท่ียากจนแต่เรียนเก่ง แต่จริงๆ 

แล้วครูพันธ์ุบึง คือ คนท่ีเก่ง มีจิตอาสา ไม่สามารถวัดด้วยสายตา ต้องเข้ามาสัมผัส และดูจากพอร์ตฟอริโอ และมี

ใบรับรองฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน...” (วสันต์ นาคเสนีย์, 2558) 
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  กลุ่มนักศึกษาครูพันธ์ุบึง มีส่วนช่วยสนับสนุนงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้แก่                  
กิจกรรม สสส.จอมบึงมาราธอน กิจกรรมป่ันจักรยานเสือภูเขา โดยทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริการนํ้าด่ืม 
ดูแลและรับฝากสิ่งของแก่นักกีฬาที่มาร่วมงาน ร่วมงานว่ิงเฉลิมพระเกียติที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
กิจกรรมวันไหว้ครูงานค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ําจอมพล กิจกรรมกีฬา
เฟรชช่ีไนท์ และกิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากน้ียังได้ออกให้บริการแก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย 
เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทําความสะอาด และทาสีกําแพงโบสถ์วัด การปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียน
บ้านหนองขนาก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพ่ือทําเป็นสถานที่สําหรับเข้าค่ายลูกเสือให้แก่นักเรียน 
รวมทั้งการช่วยเหลืองานในระดับจังหวัด อันแสดงให้เห็นถึงความมีจิตอาสาของนักศึกษาในโครงการ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษากระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธี
การศึกษาวารสาร หนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกับการใช้วิธีการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้เก่ียวข้องในการดําเนินโครงการโดยมี
ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน 
จอมบึง พบว่า 

 
 

1. กระบวนการในการพัฒนาโครงการครูพันธ์ุบึง ตามทฤษฎี PDCA ประกอบด้วยการ
วางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุงการดําเนินการ
อย่างเหมาะสม (Act)  

1.1 การวางแผน (Planning) มีการวางแผนระยะยาว (ระยะเวลา 10 ปี) เพ่ือวิเคราะห์
แนวโน้มและทิศทางของสภาพแวดล้อมภายนอก (นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจ และสังคม) รวมถึงการ
สํารวจความต้องของตลาดแรงงานและแนวโน้มการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิชาชีพครูในอนาคต 
แผนระยะกลาง (แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี) เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนระยะยาว 
และแผนรายปี ซึ่งเป็นการจัดทําแผนปฏิบัติการตามปีงบประมาณในการกําหนดกลยุทธ์   

โครงสรา้งการบริหารงานของโครงการครูพันธุ์บึง ได้แก่ คณะกรรมการอํานวยการโครงการ 
ประกอบไปด้วย (อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ) (รองอธิการบดีทั้ง 4 คน เป็นรองประธาน          
และเป็นกรรมการ) (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการและเลขานุการ)              
(ผู้ ช่วยอธิการบดี เป็นกรรมการและผู้ ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการดําเนินโครงการ ได้แก่          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดําเนินงานโครงการเนื่องจากเป็นคณะที่มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบไปด้วย (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์             
และเทคโนโลยี เป็นประธาน) (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ) (ครูพ่ีเลี้ยง) 
(เจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

การประชุมโครงการ สําหรับการประชุมโครงการ จะมีการประชุมระดับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ปีละ 1 คร้ัง ส่วนของกรรมการดําเนินงานมีการประชุมอย่างเป็นทางการเทอมละ 1 คร้ัง 
และกรรมการผู้ควบคุมโครงการ เทอมละ 3 ครั้ง ในส่วนของนักศึกษามีการจัดประชุมแบบ                   
เป็นทางการในเด็กทุกรุ่นทุกคน เดือนละ 1 คร้ัง นอกจากน้ันจะมีการประชุมย่อยอย่างไม่เป็นทางการ
ของนักศึกษา และอาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละฝ่าย ซึ่งหากนักศกึษามีปัญหาก็สามารถปรึกษาผ่านทาง
โทรศัพท์ได้ 
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เกณฑ์การรับนักศึกษา นักศึกษาจะต้องมี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป จํานวนนักศึกษามี 3 รุ่น 
รุ่นแรกมี 18 คน รุ่นที่ 2 มี 8 คน รุ่นที่ 3 มี 14 คน รวมเป็น 40 คน  จํานวนนักศึกษาที่จะรับเข้ามา
แต่ละรุ่น ขึ้นอยู่กับงบประมาณ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา 

งบประมาณและหลักสูตร  โครงการครูพันธ์ุบึง ได้รับงบประมาณจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีละ 1,000,000 บาท เพ่ือเป็นเงินค่าใช้จ่ายให้แก่
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคนละ 2,000 บาท/ เดือน งบประมาณแผ่นดินได้ถูกนํามาจัดโครงการ
อบรมให้แก่นักศึกษาปีละ 4 หลักสูตร จึงต้องมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ โดยการ
อบรมแต่ละหลักสูตรต้องสรุปผลการดําเนินงานในแต่ละปี เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงาน ว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณในปีถัดไป ปัญหาด้าน
เงินหรืองบประมาณ มีผลในการดําเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะการวางหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับประโยชน์สูงสุด การดําเนินโครงการต่างๆ จําเป็นต้องมีการประเมินผลงาน เพ่ือประกอบการ            
ขออนุมัติงบประมาณในปีถัดไป เพ่ือให้โครงการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

1.2  การปฏิบัติตามแผน (Do)  
  หลักสูตรที่จัดไว้ให้สําหรับนักศึกษาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ดําเนินโครงการครูพันธ์ุบึง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการครูพันธ์ุบึง  โดยเน้นหลักสูตร
ปีที่ 1 เน้นเรื่องช่าง ปีที่ 2 เน้นด้านการเกษตร และปีที่3 เน้นด้านภาษา และคอมพิวเตอร์ ตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ในรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 การดําเนินกิจกรรมจะวนย้อนไปยังกิจกรรมที่จัดให้แก่
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 1  

นักศึกษาในโครงการครูพันธ์ุบึง นอกจากได้รับการฝึกวิชาชีพในด้านต่างๆ และยังมี
ส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ช่วยงาน สสส.จอมบึงมาราธอน ช่วยงานท่ีสระว่าย
น้ํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับการศึกษาระบบกรองน้ําและระบบไหลเวียนของน้ํา
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือเตรียมสถานที่ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 3 จัดสถานที่เพ่ือรองรับ
บุคคลที่จะมาเข้าร่วมงานก่อนงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์
คอมพิวเตอร์ ช่วยงานกิจกรรมทาสีโรงอาหารของนักศึกษาเด็กคืนถิ่นและนักศึกษาครูพันธ์ุบึง          
และช่วยงานจัดเสื้อและเหรียญงานป่ันคืนผืนป่า ณ บ้านอินสวน อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

1.3 การตรวจสอบ (Check)  
 การติดตามประเมินผลความสําเร็จของโครงการ ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษา คณะกรรมการที่ดําเนินโครงการครูพันธ์ุบึง และผู้ใช้นักศึกษาในโครงการ เป็นตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพที่กําหนดความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย มาใช้ในการประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ และปรับปรุงเพ่ือวางแผนการดําเนินโครงการในปีถัดไป โดยผู้บริหาร
ต้องการข้อมูลที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการของบประมาณ  
เพ่ือให้ได้งบประมาณเพ่ิมขึ้นตามผลของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาประเมินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้กล่าวช่ืนชมว่า โครงการครูพันธ์ุบึงเป็นโครงการที่ดี 
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1.4  การปรับปรุงการดําเนินการอย่างเหมาะสม (Act)  
ด้านงบประมาณ  นักศึกษามองว่าได้รับเงิน 2,000 บาทไม่เพียงพอ เน่ืองจากนักศึกษา

ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนกลางด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ้า ค่าไฟ และค่ารักษาบํารุงอุปกรณ์ส่วนกลาง
ที่ชํารุดเสียหาย การใช้งานอินเตอร์เน็ตจากร้านภายนอกมหาวิทยาลัยในการค้นคว้าหาข้อมูล
ประกอบการเรียน เน่ืองจากอาคารที่พักในโครงการไม่มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้งาน และนักศึกษาจะต้องหัก
เงินเข้าส่วนกลาง เพ่ือนําเงินส่วนกลางไปจัดหาวัตถุดิบเพ่ือนํามาประกอบอาหารรับประทานในแต่ละ
มื้อ ในระหว่างที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ ดังน้ัน จึงมีการนําผลผลิตที่ผลิตได้จากในโครงการ                 
นําออกจําหน่ายเพ่ือเป็นช่องทางในการหารายได้เสริมเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น การนําไข่ไก่   
หรือผักสวนครัวที่ปลูกได้ออกไปจําหน่ายตามตลาดนัด หรือไปติดต่อกับแม่ค้าในตลาดสด เพ่ือนํา
ผลผลิตไปส่งขายให้แก่แม่ค้า 

อาจารย์พ่ีเลี้ยงมองว่า งบประมาณ ปีละ 1,000,000 บาท มคีวามเพียงพอ แต่ต้อง           
มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ โดยการอบรมแต่ละหลักสูตรต้องสรุปผลการดําเนินงาน       
ในแต่ละปี เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการเสนอของบประมาณในปีถัดไป 

 

2. แนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธุ์บึง แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังน้ี ด้านหลักสูตร         
ด้านการรับสมัครนักศึกษา และ ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ  

2.1 ด้านหลักสูตร  มีการจัดอบรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 
และรุ่นที่ 2 ทําให้เกิดปัญหาลําดับก่อนหลังในการอบรม การดําเนินโครงการ 2 ปีที่ผ่านมาทาง
โครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรที่จัดอบรมว่าตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษาหรือไม่ หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอย่างไร ต้องการ
อบรมในหลักสูตรใดบ้าง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง                
และหน่วยงาน ชุมชน หรือสถานที่ที่นักศึกษาจะต้องออกไปปฏิบัติงาน 

2.2 ด้านการรับสมัครนักศึกษา ได้รับความคิดเห็นจากผลการสัมภาษณ์ ว่าต้องการ
ให้มีนักศึกษาหญิงเพ่ิมเข้ามาในโครงการ ทางมหาวิทยาลัยจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาหญิงในรุ่นที่ 3  
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 10 คน โดยให้ไปพักรวมกับนักศึกษาหญิง ในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น                
ในหอพักหญิงล้วน เพ่ือเป็นการผลิตบัณฑิตหญิงที่มีคุณภาพให้กับความต้องการของสังคม และอาจ
เป็นการเติมเต็มทักษะหรือความสามารถบางอย่างที่นักศึกษาชายไม่สามารถทําได้ อาทิ ทักษะด้าน
การติดต่อสื่อสาร การเจราจา ยกตัวอย่างการนําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากในโครงการไปขาย เช่น           
การนําไข่ไก่ หรือผักสวนครัวไปวางขายหรือติดต่อแม่ค้าในตลาดละแวกชุมชน แต่เดิมนักศึกษาชาย 
นําผลิตภัณฑ์ไปขายจะขายไม่ค่อยได้หรือสินค้าเหลือเป็นจํานวนมาก เมื่อรับนักศึกษาหญิงเข้ามาใน
โครงการผลตอบรับในการขายผลิตภัณฑ์กลับขายดีจนหมด และมีแม่ค้าในตลาดเป็นลูกค้าประจํา        
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สั่งซื้อสินค้าที่นักศึกษาผลิตได้ ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการรับนักศึกษาหญิงเข้ามาในโครงการ
เป็นการเติมเต็มด้านทักษะ หรือความสามารถบางอย่างที่นักศึกษาชายไม่สามารถทําได้ 

2.3 ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ ทางโครงการได้นําพ้ืนที่บริเวณที่พัก จํานวน 8 ไร่  
มาพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จนสื่อมวลชนสนใจเข้ามานําเสนอโครงการออกสู่
สาธารณชน สกรูปข่าวครูพันธ์ุบึง 30 นาทีทางช่อง 9, ขา่วการดํานาครูพันธ์ุบึง Thai PBS ในวัน
ชาวนาแห่งชาติ, ข่าวกรมประชาสัมพันธ์กาญจนบุรี ชีวิตครูพันธ์ุบึง, สกู๊ปข่าวครูพันธ์ุบึง รายการเป็น
ข่าวเช้าน้ีช่อง 3 HD 15 นาที, เร่ืองเด่นเย็นน้ี ช่อง 3 และรายการเป็นข่าวเช้าน้ีสัญจรช่อง 3SD 
รายงานสดเกาะติดชีวิตนักศึกษาครูพันธ์ุบึง เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงสลับกับข่าวเช้าประจําวัน รวมถึงมี
หน่วยงานหลายแห่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานเก่ียวกับโครงการ และมีการออกสื่อต่างๆ สิ่งเหล่าน้ี
แสดงให้เห็นว่าโครงการที่ได้ดําเนินไปน้ัน เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจของสังคม  

 
 
 
 

 

ส่วนท่ี 2 สภาพปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในโครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน          
จอมบึง จากการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค สามารถแยกเป็นประเด็นได้ ดังน้ี   

1. ปัญหาด้านคนหรือบุคลากร จากการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านบุคลากรมีผลทําให้โครงการ              
ไม่สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ครบถ้วน ดังน้ี 

 
จุดแข็ง  (Strong) 

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และ

ด้านวิชาชีพ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

2.  โครงการครูพันธ์ุบึง สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาและผลิตครู 

จุดอ่อน (Weak)  

1.  นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันอย่างเคร่งครัด 

2.  นักศึกษาชายมีทักษะด้านการปฏิสัมพันธ์ในการค้าขายผลิตภัณฑ์น้อย 

3.  อาจารย์พ่ีเลี้ยงมีจํานวนน้อย และมีภารกิจด้านงานสอน และงานอ่ืนๆ มาก 

4.  ไม่มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงผู้หญิง  

 5.  บุคลากรบางส่วน ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

โอกาส (Opportunity)   

1.  เป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู่บ้านจอมบึง เพ่ิมมากขึ้น 

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการสนับสนุนโครงการครูพันธ์ุบึง อย่างต่อเนื่อง 
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อุปสรรค (Threat) 

ด้านบุคลากร บุคลากรยังขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจารย์ผู้ควบคุมไม่มี
เวลาเพียงพอให้แก่นักศึกษา และการกํากับดูแลยังไม่เข้มงวด ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์มากนัก ในส่วนของนักศึกษาที่เข้าโครงการน้ันมีนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา ตามที่
โครงการวางไว้ และในส่วนของอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ดูแลนักศึกษาในโครงการมีภารกิจในด้านการศึกษาต่อ
และภารกิจส่วนตัว ทําให้ขาดเวลาในการเข้ามาพักอยู่อาศัยและคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษา         
ในโครงการอย่างใกล้ชิด 

2. ปัญหาด้านเงินหรืองบประมาณ มีผลในการดําเนินงานของโครงการ โดยเฉพาะการวาง
หลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาในโครงการได้รับประโยชน์สูงสุด 

จุดแขง็  (Strong) 

มีการดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีการรายงานผล

การประเมินโครงการครูพันธ์ุบึงต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการขออนุมัติงบประมาณ จึงได้รับ

งบประมาณ จากสํานักงบประมาณ เพ่ือดําเนินโครงการครูพันธ์ุบึงอย่างต่อเนื่องทุกปี 

จุดอ่อน (Weak)  

1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้จ่ายภายในโครงการ เช่น การจัด

หลักสูตรอบรม ให้แก่นักศึกษา  

2. อาคารที่พักอาศัยไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  

โอกาส (Opportunity)   

การให้ทนุตลอดหลักสูตร โครงการครูพันธ์ุบึง เป็นโครงการผลิตครูแบบให้ทุนในการศึกษา

ตลอดหลักสูตรทําให้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก 

อุปสรรค (Threat) 

งบประมาณที่ได้รับมีจํานวนเท่ากันทุกปี ทําให้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับ
นักศึกษารุ่นใหม่ที่เข้ามาในโครงการ การดําเนินโครงการครูพันธ์ุบึง จะต้องมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานทุกปี ซึ่งโครงการครูพันธ์ุบึง อยู่ในระยะเร่ิมต้นโครงการจึงยังมีผลงานไม่มากนัก 
งบประมาณที่ได้รับจึงมีจํานวนจํากัด เกิดผลกระทบกับด้านต่างๆ เช่น จํานวนการรับสมัครนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ ด้านหลักสูตรที่จะจัดอบรมให้แก่นักศึกษา และด้านที่พักอาศัยไม่เพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา เป็นต้น 
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3. ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ สวัสดิการด้านที่พักอาศัยและการสืบค้นข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา  

จุดแข็ง  (Strong) 

มีสถานที่ฝึกและผลิตครู (แบบปิด) ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จุดอ่อน (Weak)  

1. ระบบสารสนเทศและส่ิงแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาภายในที่พักไม่

เพียงพอต่อความต้องการ 

 2. อาคารสถานที่ในโครงการไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

โอกาส (Opportunity)   

ในประเทศไทย มีโครงการตามแนวพระราชดําริ มีปราชญ์ชาวบ้าน หรือชุมชนตัวอย่าง

จํานวนมาก ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ 

 

อุปสรรค (Threat) 

เน่ืองจากสถานที่ และสาธารณูปโภคในโครงการมีอย่างจํากัด การเปิดรับสมัครนักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการจึงต้องคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถท่ีโดดเด่นเข้ามาในโครงการสถานที่พัก

อาศัยของนักศึกษาในโครงการอยู่ห่างไกล ทําให้ไม่สามารถติดต้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ส่งผลต่อ

การศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ในช่วงที่นักศึกษาพักอาศัยในบ้านพักของโครงการ จึงได้จัดสรร

งบประมาณเพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึง และมีแผนสร้างที่พักอาศัย

ให้แก่นักศึกษาในโครงการเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

4. ปัญหาด้านการจัดการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจําเป็นต้องอาศัยกินนอนอยู่ด้วยกัน 
การจัดการที่พักภายในโครงการ จึงมีผลกับความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

จุดแข็ง  (Strong) 

โครงการครูพันธ์ุบึง เป็นโครงการผลิตครูแบบปิด นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต้องพักอาศัย            

และกินนอนอยู่ด้วยกัน ทําให้เกิดการสร้างระเบียบวินัย เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และเป็นการฝึกการ

ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคม มีน้ําใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันตลอดเวลาที่อยู่ใน

โครงการ 
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จุดอ่อน (Weak)  

1. นักศึกษาของโครงการครูพันธ์ุบึง มาจากหลากหลายสาขาวิชา และต่างคณะกัน จึงมีเวลา

เรียน และเวลาว่างในการทํากิจกรรมแตกต่างกัน ทําให้เวลาที่จะมาร่วมทํากิจกรรมของโครงการ          

ครูพันธ์ุบึง หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ได้ 

2. มีนักศึกษาบางส่วน ไม่เข้ามาพักอาศัยในบ้านพักที่โครงการจัดไว้ให้ เน่ืองจากสถานที่พัก
คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการพักอาศัยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

โอกาส (Opportunity)   

1. นักศึกษาบางส่วนที่ไม่เข้าพักในบ้านพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ทําให้ลดความแออัดในสถานที่พักได้

บางส่วน  

2. นักศึกษาใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่

มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ 

3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครูพันธ์ุบึง เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับใบเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย 

 อุปสรรค (Threat) 

1. ขาดอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการเข้ามาดูแล และใช้ชีวิตการเป็นอยู่ร่วมกับนักศึกษาในโครงการอย่าง 

ใกล้ชิด 

2. ไม่มีอัตราบรรจุรองรับ เมือ่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

คนที่แตกต่างกันเมื่อได้มาอยู่ร่วมกันก็จะเกิดปัญหาที่หลากหลาย เช่น บางคนพักในบ้าน 

บางคนพักนอกบ้าน บางคนไม่เข้าร่วมกิจกรรม บางคนไม่ช่วยทําความสะอาดท่ีพัก เป็นต้น การ

แก้ปัญหาจึงควรมีการจัดการแบ่งความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ ให้เข้มงวด และชัดเจน   

4.1 ปัญหาความคาดหวังด้านอาชีพ  จากการศึกษาพบว่านักศึกษาต้องการบรรจุเป็น

ข้าราชการครูจึงอยากให้โครงการครูพันธ์ุบึงมีการส่งเสริมการให้ความรู้เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ให้มากขึ้น

เกี่ยวกับความรู้ในด้านการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูในด้านทักษะต่างๆ เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใน

การสอบแข่งขันเพ่ือสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู 

 จุดแข็ง  (Strong) 

1.  เป็นโครงการผลิตครูแบบปิด ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของการผลิตครูในโครงการครูพันธ์ุบึง 

2.  เป็นโครงการที่สอนทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพยึดตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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จุดอ่อน (Weak)  

เมื่อสําเร็จการศึกษาจากโครงการแล้ว นักศึกษาต้องไปสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็น

ข้าราชการครูเอง ไม่สามารถที่จะบรรจุได้เลย 

โอกาส (Opportunity) 

1. เกิดการร่วมมือทําความตกลงในการสนับสนุนการเรียนการสอนและแนวทางในการ

สนับสนุนให้นักศึกษาท่ีร่วมโครงการในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู กับองค์การที่เก่ียวข้อง

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบเพ่ือได้รับใบ

ประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

อุปสรรค (Threat) 

ไม่มีการสนับสนุนจัดสรรอัตราในการบรรจุเป็นข้าราชการครูให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการจากส่วนกลาง (กระทรวงศึกษาธิการ) การบรรจุนักศึกษาเข้าเป็นครู จําเป็นต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งในอนาคตจึงต้องดูว่ามีการปฏิรูปการศึกษาไปในทิศทางใด สิ่งสําคัญคือ 

นักศึกษาต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม 

 

 

 

 
 

ส่วนท่ี 3 อัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จนสะท้อน
เป็นที่ปรากฏและยอมรับของผู้พบเห็น 

จากการศึกษาอัตลักษณ์ของครูพันธ์ุบึง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความรู้ด้าน 
ไฮ-ทัช  (Hi touch) และความรู้ด้านไฮ-เทค (High Technology) ได้แก่ 

- ไฮ-ทัช (Hi touch) คือ การใช้ฝีมือ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัว 
สมุนไพร สามารถใช้จอบ เสียม พรวนดิน เลี้ยงเป็ด ไก่ วัว หมู ทําอุตสาหกรรมประเภทก่ออิฐ ฉาบปูน 
ซ่อมมอเตอร์ไซด์ ซ่อมวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และงานช่างต่าง ๆ ตามแบบฉบับฝีมือแรงงาน 

- ไฮ-เทค (High Technology) คือ เก่งในเรื่องเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เครือข่ายระบบ
ต่างๆ สามารถซ่อมเบ้ืองต้นได้ สามารถอยู่ในชุมชน สามารถเป็นผู้นําชุมชน และช่วยเหลือดูแล
ซ่อมแซมให้ชุมชนได้   

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คาดหวังให้นักศึกษาในโครงการเป็นครูนักพัฒนา 
สามารถพัฒนาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญให้มีประสิทธิภาพทั้งการเรียนและการสอน โดยอยู่บน
พ้ืนฐานทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด เป็นครูที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ สอนได้          
ทั้งวิชาการในการศกึษา และสามารถสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตในภาย
หน้าได้ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ บนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ               
มีความขยันอดทน แม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารและไม่มีสาธารณูปโภคที่อํานวยความสะดวก มีความ



77 

 

ซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความประพฤติ การปฏิบัติงาน  มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
รวมถึงมีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ของตนเอง 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี เน่ืองจากมีการก่อต้ังมหาวิทยาลัยแบบหมู่บ้าน ซึ่งก่อต้ังเป็นสถานศึกษาตามแนวคิด 
“วิทยาลัยหมู่บ้าน” ของประเทศตุรกี (Chombueng Village Institute) ได้ริเริ่มนโยบายการฟ้ืนฟู
ความเป็นตัวตนของครูพันธ์ุบึงในอดีต สมัยที่ยังต้ังเป็นวิทยาลัยหมู่บ้าน เพ่ือเป็นโมเดลของนักศึกษา
สาขาวิชาชีพครูในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ความเป็นจิตวิญญาณ และการผลิตครูของวิทยาลัยครูหมู่บ้าน
จอมบึง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ในภายหน้า ได้เรียนรู้             
และลงมือปฏิบัติจริง ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพ ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
(ชาญชัย ยมดิษฐ์, 2557) สอดคล้องกับ หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การพ่ึงพาตนเอง เป็น
การยึดหลักตนเองเป็นที่พ่ึงแห่งตน รู้จักนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์รู้จักผลิตพืชให้
เพียงพอกับความต้องการในการบริโภคของครัวเรือนก่อน หลังจากน้ันจึงผลิตเพ่ือการค้า เช่นเดียวกับ
โครงการครูพันธ์ุบึงที่ได้แบ่งพ้ืนที่บริเวณที่พัก 8 ไร่ ในการปลูกข้าวไลท์เบอร่ี ปลูกถ่ัว ปลูกหญ้า               
ส่วนบริเวณรอบสระนํ้าจะปลูกพืชผักสวนครัว มีการเลี้ยงปลาในบ่อและมีการเลี้ยงไก่ ซึ่งสามารถ
นํามาทําอาหารและนําไปขายให้กับแม่ค้า สร้างรายได้ให้กับโครงการเพ่ิมขึ้นอีกด้วย  

ปัญหาและอุปสรรคที่พบโครงการครูพันธ์ุบึง เป็นเรื่องคนหรือบุคลากร รองลงมาเป็นเร่ือง
งบประมาณ สอดคล้องกับ ภาณุพันธ์ุ ประภาติกุล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการบริหาร
จัดการของสหกรณ์โคนมที่เอ้ือต่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบน         
ของประเทศไทย” ได้พบปัญหาและอุปสรรคด้านกระบวนการบริหารจัดการของสหกรณ์โคนม          
ที่สําคัญ คือ การขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหาร ทั้งในด้านบุคลากร ด้านเงินทุนหมุนเวียน         
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย และด้านการบริหารจัดการที่ไมม่ีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แสดงให้
เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาเช่นที่ผู้วิจัยได้ศึกษา หรือสหกรณ์โคนม ปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ ก็จะเป็นเรื่องของตัวบุคคล การบริหารจัดการ และงบประมาณ จึงต้องมีการนํา
เคร่ืองมือการจัดการมาควบคุมให้งานหรือโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ ศุภชัย                 
อาชีวระงับโรค, 2549 ได้อธิบายวงจร PDCA ซึ่งประกอบด้วย “การวางแผน” อย่างรอบคอบ              
เพ่ือ “การปฏิบัติ” อย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้วจึง “ตรวจสอบ” ผลที่เกิดข้ึน วิธีการปฏิบัติใดมี
ประสิทธิผลที่สุด ก็จะจัดทําให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ก็ต้องมองหาวิธีการ
ปฏิบัติใหม่หรือใช้ความพยายามให้มากข้ึนกว่าเดิม  
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ผลการศึกษาพบว่า โครงการครูพันธ์ุบึงได้มีการวางแผนเป็น 3 ระยะ คือ ระยะยาว       
ระยะกลาง และระยะสั้น และได้มีการแบ่งหน้าที่ โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขั้นที่สอง จึงได้ดําเนินการตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับงบประมาณ            
ขั้นที่สาม ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ โดยมีแบบสอบถามความพึงพอใจจากนักศึกษาจนถึง
ขั้นตอนที่สี่ สามารถปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาได้ และสอดคล้องกับ
งบประมาณที่มี  

ในส่วนของอัตลักษณ์ของนักศึกษาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ต้องการให้นักศึกษาจบไปเป็นครูที่มปีระสิทธิภาพ ที่ไม่ได้เก่งแต่ในตําราหรือวิชาเฉพาะที่ตนเรียนมา
เท่าน้ัน แต่สามารถเป็นครูที่มีทักษะในด้านต่างๆ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียนทั้งด้าน
วิชาเฉพาะและวิชาชีพจนสะท้อนเป็นที่ปรากฏและยอมรับของผู้พบเห็น จากการศึกษาพบว่า           
อัตลักษณ์ของครูพันธ์ุบึง สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  

- ไฮ-ทัช (Hi touch) คือ ด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  

  - ไฮ-เทค (High Technology) คือ เก่งในเร่ืองเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เครือข่ายระบบ
ต่างๆ สามารถซ่อมเบ้ืองต้นได้ อยู่ในชุมชน เป็นผู้นําชุมชน และช่วยเหลือดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์          
ทางเทคโนโลยีให้ชุมชนได้ สอดคล้องกับ ทรงเกียรติ อิงคามระธร (2556) ได้ศึกษาเร่ือง ผลการพัฒนา
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงตามอัตลักษณ์ “ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” ผล
การศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อพิจารณาใน
ระดับมหาวิทยาลัยพบว่ามหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยการประเมินเท่ากับ 4.78 โดยคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย การที่สื่อมวลชนเข้ามานําเสนอโครงการครูพันธ์ุบึงออกสู่
สาธารณชน, สกู๊ปข่าวครูพันธ์ุบึง 30 นาทีทางช่อง 9, ข่าวการดํานาครูพันธ์ุบึง Thai PBS ในวัน
ชาวนาแห่งชาติ, ข่าวกรมประชาสัมพันธ์กาญจนบุรี ชีวิตครูพันธ์ุบึง, สกู๊ปข่าวครูพันธ์ุบึง รายการเป็น
ข่าวเช้าน้ีช่อง 3 HD ฯลฯ และยังมีหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
นักศึกษาตามอัตลักษณ์ที่โครงการต้องการ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย น่ันคือ “ใฝดี่ ใฝ่รู้ สู้งาน”  

 

 

ทั้งน้ีเพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีการร่วมมือกัน
ของภาคส่วนต่างๆ ทั้งโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือแม้กระท่ังสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาท             
ในการผลิตและพัฒนาครู ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษา               
มีบทบาทสําคัญเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่การนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้              
ของครู รวมทั้งเป็นศูนย์รวมนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญท่ีพร้อมจะถ่ายทอด
ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับครูที่สอนในระดับข้ันพ้ืนฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากการศึกษาพบว่า งบประมาณเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานให้โครงการประสบ
ความสําเร็จโดยการได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยต้องอธิบายให้คณะกรรมการวิสามัญ 
เห็นความสําคัญของโครงการ จึงอนุมัติงบประมาณให้ และดําเนินการเพื่อหาช่องทางประสานไปยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการอนุมัติงบประมาณ เพ่ือของบประมาณสนับสนุนเพ่ิมข้ึน เช่น การขอความ
ร่วมมือกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือหาอัตราบรรจุให้ ร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การเข้ามาดูผลผลิตครู "open house" เป็นระบบเปิดผลิตครูโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน เพ่ือให้นักศึกษาใน
โครงการจบมามงีานทําเป็นแนวทางการผลิตครูที่มีคุณภาพ  

 
 

2. จากการศึกษาพบว่า การประชาสัมพันธ์โครงการครูพันธ์ุบึงยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก                  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ควรสร้างมาตรฐานให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการตระหนักในคุณค่า
และเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักในหลากหลายช่องทาง 
ได้แก่ รายการโทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เป็นต้น และประสานความร่วมมือกับสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการ ในการวางแผนร่วมกัน เพ่ือให้
ผลผลิตของโครงการเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย  
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาเร่ืองกระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธ์ุบึง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ควรใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยใช้การวิจัย
ในแนวทางแบบผสมผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เข้าด้วยกัน          
เพ่ือให้ผลการศึกษาครอบคลุมในทุกมิติ และหน่วยงานอ่ืนๆ สามารถนําผลของการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้ในอนาคต 
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ทางเข้าบ้านพักโครงการครูพันธ์ุบึง บ้านพักโครงการครูพันธ์ุบึง 

กิจกรรมเกี่ยวข้าว 

บรรยากาศรอบๆ บ้านพัก กิจกรรมดํานา 

การเลี้ยงไก่เพ่ืออุปโภคและบริโภค 
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รับใบประกาศนียบัตรจากอธิการบดี นักศึกษารุ่นที่ 1 จบปีการศึกษา 2558 

การประชุมกลุ่มย่อยระหว่างอาจารย์พ่ีเลี้ยง  
และนักศึกษาครูพันธ์ุบึง 

ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ 

อาคารปฏิบัติการครูพันธ์ุบึง  เข้ารับการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 4 ราชบุรี 



100 

 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล   นางสาวสุภาภรณ์  ผู้ผึ้ง 
ที่อยู่   149/1 ม.1 ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 
ที่ทํางาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   

เลขที่ 46 ม.3 ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150  
โทรศัพท์ 083-0062448 
E-Mail address :rainza_24@hotmail.com 

 
 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2549 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
พ.ศ.2555 ศึกษาต่อระดับปริญญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร 
 
 
 

ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.2549  พนักงานธุรการ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
 พ.ศ.2552 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
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